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चार्ली चॅपसर्लर् कोि होते?

१९००च्या दशकाच्या िुरुिातीर्ला,
अमेररकातरे्ल चचत्रपटगहेृ हास्यार्े भरूर् गेरे्ल. हे 
िगळे मोठ्या पडद्यािरीर्ल एका मजेदार छोट्या 
मुर्लामुळे झारे्ल. त्याची विजार आणि बूट खपू 
मोठे होते. त्याची टोपी आणि कोट खपू छोटे 
होते.
तो दोन्ही पाय बाहेर फाकिूर् एका विचचत्र 
पद्धतीर्े चार्लत अिे. आणि त्याच ेडोळे मोठे 
होता आणि तों आपर्ली र्लहार् समशी हर्लित 
अि.ेतेव्हा प्रेक्षक हे बघण्याची िाट बघू शकत 
र्ित की पुढे तो कोित्या िंकटात िापडिार 
आहे. त्या असभर्ेत्यार्ला "सर्लहटर्ल टै्रम्प" म्हित 
अित.



त्या समशांच्या मागे असभर्ेता चार्ली चॅपसर्लर् होते. 
त्यांर्ी "सर्लहटर्ल टॅ्रम्प" चा आविष्कार केर्ला. चार्लीर्े
आपल्या सिर्ेमांच ेरे्लखर् स्ितः केरे्ल आणि त्यांर्ी 
हदग्दसशात केरे्ल. "सर्लहटर्ल टॅ्रम्प" र्ेहमी गररबीत राहत 
अिे आणि बेरोजगार अिे. पि चार्ली स्ितः जगातीर्ल 
िगळ्यात अचधक पैिे घेिारे असभर्ेता होते. आणि 
िगळ्यात प्रसिद्ध िुद्धा. त्यांर्ी पडद्यािर एक शब्दही 
र् बोर्लता िगळं काही मॅर्ेज केरं्ल.

तो मूक चचत्रपटांचा काळ होता. तेव्हा पडद्यािर 
कोिताही आिाज येत र्िे. िंशोधकांर्ी अजूर्पयतं 
चचत्रपटािाठी आिाज रेकॉडा करण्याची पद्धत शोधरू् 
काढर्ली र्व्हती. त्यासशिाय, असभर्ेता खािाखिुा आणि 
चहेऱ्यािरीर्ल हािभािांर्ी गोष्ट िांगत अित. यात 
चार्ली चॅपसर्लर् इतके उत्तम कोिीही र्व्हत.े

खरंतर त्यांच ेपडद्यािरच ेजीिर् हास्यार्े भररे्लरे्ल 
होते.पि चार्ली यांच ेखरे जीिर् तिे र्व्हते. त्यांच े
र्लंडर्मधीर्ल बार्लपि ह्दय वपळििारे होते. त्याचं्या 
िडडर्लांर्ी कुटंुब िोडरे्ल होते आणि त्यांची आई मार्सिक 
रुग्ि अिल्या कारिार्े मुर्लांची देखभार्ल करू शकत 
र्व्हती. तरीही इनतहाि चार्लीच ेहास्य र्लक्षात ठेितो.
ते चचत्रपटात अग्रिी असभर्ेता होते त्यांर्ी अमेररकेच्या 
आणि जगातल्या र्लोकांर्ा गुदगुल्या केल्या आणि 
हििर्लं.

अध्याय १ 
गररबी

अमेररका ती जागा होती श्जथ ंचार्ली प्रसिद्ध झारे्ल. 
पि इंग्र्लड त्यांच ेपहहरे्ल घर होते. चाल्िा स्पेंिर 
चॅपसर्लर्चा जन्म १६ एवप्रर्ल १८८९ र्ला र्लंडर् मध्ये झार्ला 
होता. त्याचा िाित्र भाऊ, सिडर्ी, त्याच्यापेक्षा चार िर्ाार्े 
मोठा होता.

ही आवचयााची गोष्ट र्ाही की चार्ली मोठा होऊर् 
असभर्ेता झार्ला. त्याच ेआई-िडीर्ल दोघेही मर्ोरंजर् क्षेत्रात 
होते.



ते इंग्रजी िंगीतिमुहात आपर्ली कर्ला िादर करत 
अित, श्जथे ते र्ाटक, गािी आणि र्तृ्याबरोबर कॉमेडी 
शो करत अित. चार्लीच ेिडीर्ल एक िफर्ल असभर्ेता 
आणि गीतकार होत.े त्याची आई एक गानयका होती.

चाल्िा चॅपसर्लर् िीनर्यर िहज आणि आकर्ाक 
होते, पि त्यांर्ा दारू वपण्याची िाईट ििय होती. 
म्हिूर् कोिीही त्यांच्यािर जास्त भरोिा ठेित र्ि.े 
जेव्हा चार्ली एक िर्ााचा होता, तेव्हा त्याच्या िडडर्लांर्ी 
आपर्ली गािी घेतर्ली आणि त्यांर्ी घर िोडरे्ल.

चाल्िाच्या आईर्े
हन्र्ार्े आपल्या दमािर 
िगळं काही केर्लं जे त्यांर्ा 
करिं शक्य होतं. ती 
र्लहार् आणि र्ाजूक 
होती.नतच ेकेि इतके र्लांब 
होते की ती त्यांच्यािर बिू 
शकत अिी. अथाात नतर्े
आपल्या कठीि काळात
मोठी हहमंत दाखिर्ली.
र्ोकऱ्या आल्या आणि
गेल्या पि पैशांची तंगी 
कायम राहहर्ली.

िंगीत हॉर्ल
िंगीत हॉर्ल 

विसभन्र् प्रकारच्या
कर्लांच ेर्लाइव्ह शो
करत अित. नतथ ं
कर्लाकार हिेत उडत. 
िेंहट्रर्लोश्क्िस्ट एखाद्या 
डमीच्या माध्यमातूर् 
गप्पा मारत अित. 
गायक आणि र्ताक 
िादरीकरि करत.
नतथ ंउंच दोरीिरूर्
चार्लिारे,प्राण्यांर्ा 
सशकििारे आणि 
ताटर्ली हिेत फेकिारे 
आपर्ली करामत 
दाखित अित.
त्या िगळ्यात 
र्लोकवप्रय कॉमेडी शो 
होता.

अमेररकेत, िंगीत हॉर्लर्ला को िाडवेिर्ल 
चथएटर म्हटरे्ल जाते. िाडवेिर्ल १९०० च्या
िुरुिातीर्ला िगळ्यात र्लोकवप्रयहोते. एकदा जेव्हा 
सिर्ेमे र्लोकवप्रय होऊ र्लागरे्ल, तेव्हा िंगीत हॉर्ल 
आणि िाडवेिर्ल हळूहळू काळाच्या मागे पडरे्ल.

हन्र्ा चॅपसर्लर्



तरी पि चार्लीच ेछोटेिं घर काही काळ खशु 
होते. जिा चार्ली उभा राहायर्ला र्लागर्ला तिे हन्र्ार्े
त्यार्ला र्तृ्य करायर्ला सशकिर्लं. आपल्या मुर्लाच े
मर्ोरंजर् करण्यािाठी, हन्र्ा आपल्या िूटकेिमधरू् 
िेशभूर्ा आणि विग काढत अि.े आणि त्या
र्ाटकांचा असभर्य करत अिे जे नतर्ला तोंडपाठ 
होते.

एका रात्री, हन्र्ाचे गायर् कररयर अचार्क 
िमाप्त झारे्ल. एका गाण्याच्यािेळी त्यांचा आिाज 
अचार्क फाटर्ला. गदीर्े आरडाओरडा करूर् 
हन्र्ार्ला रंगमंच्या िरूर् बाहेर काढर्लं. परंतु चतुर 
व्यिस्थापकार्े हर्ाच्या जागी त्िररत चार्लीर्ला 
रंगमंचािर ढकर्लूर् हदर्लं. चार्ली फक्त पाच िर्ााचा 
होता. पि तो िर्ाार्ुिरे् मंचाच्या मागूर् बघत 
होता. ती िगळी गािी त्यार्ला तोंडपाठ होती. 



जिे छोट्या मुर्लार्े गािं आणि र्ाचिं िुरु 
केर्लं,गदी एकदम शांत झार्ली. र्लिकरच प्रेक्षक हिू 
र्लागरे्ल आणि त्याचा जय जयकार करू र्लागरे्ल. मग 
त्यांची मंचािर पैिे फेकरे्ल. चार्लीर्े गािं मध्येच 
थांबिर्लं आणि पैिे गोळा करू र्लागर्ला. ते बघूर् 
गदी अजूर् जोरात हिू र्लागर्ली.

चार्ली एकदम हहट झार्ला. खरंतर हन्र्ाच े
कररयर िंपरे्ल होते आणि नतर्े परत कधी
गािं म्हटर्लं र्ाही. “त्या रात्री माझा पहहर्ला 
शो होता,” चार्लीर्े र्ंतर सर्लहर्लं, “आणि 
आईचा शिेटचा शो होता.”



पररिार गरीबीत बुडू र्लागर्ला. हन्र्ार्े सशििकाम 
करूर् पैिे समळिू र्लागरे्ल, पि ते पैिे पुरेिे र्व्हते.
हन्र्ार्े आपल्या मुर्लांिाठी कपड ेसशिण्यािाठी 
र्ाटकातीर्ल जुर्े कपड ेकापूर् सशिरे्ल. भाड्याचे पैिे र् 
हदल्यार्े चॅपसर्लर् पररिारार्ला परत परत घर बदर्लािे 
र्लागत अि.े िुरुिातीर्ला ते तीर् खोल्यांच्या घरात राहत 
अित.मग दोर् खोल्यांच्या घरात गेरे्ल. शिेटी ते एका 
घािेरडा िाि येिाऱ्या र्लोिच्याच्या कारखान्याच्या मागे 
एका छोट्या खोर्लीत राहू र्लागरे्ल.

काळाच्या ओघात हन्र्ा खपू अशक्त आणि आजारी 
झार्ली. मग ती आपल्या मुर्लांर्ा घेऊर् "िका हॉउि“ मध्ये 
गेर्ली. र्लंडर्मध्ये गरीब र्लोकांिाठी हेच अनंतम हठकाि 
होते. "िका हॉउि" एक प्रकारे अर्ाथार्लय होते.

त्यामुळे छोटा पररिार विखरूर् गेर्ला. हन्र्ार्ला एका 
दिाखान्यात ठेिर्लं, तो अशा आजारी माििांिाठी होता 
जे "िका हॉउि“ मध्ये राहण्यािाठी आणि काम करण्याठी 
अिमथा होते. चार्ली आणि सिडर्ीर्ला बेघर मुर्लांच्या 
शाळेत र्ेर्लं गेर्लं. ज्यार्ला "हैर्िेर्ल“ म्हटर्लं जाई. चार्ली 
आपल्या मोठ्या भािार्ला घट्ट चचटकूर् राहहर्ला. पि 
सिडर्ीर्ला मोठ्या मुर्लांच्या िॉडाात राहािे र्लागरे्ल. चार्लीर्े 
र्ंतर सर्लहरे्ल की त्याच ेर्लहार्पि त्याच क्षिी िंपरे्ल.
त्यािेळी तो फक्त िात िर्ााचा होता.

अर्ाथािाठी "हैर्िेर्ल“ शाळा 



इंश्ग्र्लश िका हाउि

चार्लीच्या र्लहार्पिी, जे गरीब र्लोक 
बबर्लाच ेपैिे भरू शकत र्ित, त्यांर्ा
"िका हाउि" मध्ये पाठिर्लं जाई. जर ते िक्षम 
अितीर्ल तर त्यांर्ा नतथ ंराहण्यािाठी आणि 
जेििािाठी काम करािं र्लागत अिे. पि 
चॅपसर्लर् पररिार िेगळा झार्ला आणि ते
हदििातूर् एकदाच थोड्यािेळािाठी भेटत 
अित.

िगळेजि गििेश घार्लत आणि मोठ्या डारमेट्री मध्ये 
झोपत, आणि मोठ्या हॉर्ल मध्ये बाकड्यािर बिूर् खात 
अित. कोिार्लाही "िका हाउि“ मध्ये भरती होण्याची इच्छा 
र्िे. तरीही "िका हाउि" र्े अर्ेक र्लोकांर्ा रस्त्यािर भुकेरे्ल 
होऊर् मरण्यापािूर् िाचिरे्ल.

"हैर्िेर्ल" च ेसशक्षक कडक होते. ते मुर्लांर्ा सशक्षा 
देण्यािाठी िेताच्या काठीचा उपयोग करत.एकदा चार्लीर्ला 
खोडकर मुर्लांर्ी तक्रार करू र्ये म्हिूर् िेतार्े मारर्लं होतं.
उजिा हात सर्लहल्यार्े त्यार्ला उर्लट्या हातािर पि मारर्लं 
होतं. पोटात जंत झारे्ल म्हिूर् त्याच्या डोक्यािरीर्ल िगळे 
केि काढूर् टाकरे्ल तेव्हा चार्ली स्फंुदरू् स्फंुदरू् रडर्ला. 



हदििा स्िप्र्ं बघण्याच्या आपल्या िियीमुळे 
चार्ली त्या श्स्थतीतूर् बाहेर आर्ला. आपल्या 
आत्मकथेत चार्लीर्े सर्लहर्लं : “तिं तर मी खपू गरीब 
होतो पि अिं दाखिायचो की मी खपू श्रीमंत 
िन्मार्ीय व्यक्ती होतो."

कोित्याही गोष्टीपेक्षा चार्ली, गरीबीपािूर् र्लांब 
राहू इश्च्छत होता. काळाबरोबर आपल्या 
असभर्याच्या कौशल्यािर चार्ली झोपडीतल्या 
जीिर्ातूर् बाहेर आर्ला. मग र्लिकरच त्यार्ला पहहर्ली 
र्ोकरी समळार्ली.

अध्याय दोर् 
स्टेजिर 

१८९८च्या पार्गळीत,कायद्यार्े चार्लीच्या 
िडडर्लांर्ा पकडर्लं आणि मग त्यांर्ा आपल्या
मुर्लांबरोबर राहािे र्लागरे्ल. तुम्हांर्ला कदाचचत िाटेर्ल 
की  चार्लीर्ला "िका हाउि“ च्या तुर्लर्ेत हे आिडर्लं 
अिेर्ल. पि चार्लीर्े म्हटर्लं की आपल्या िडीर्लांबरोबर 
दोर् महहर्े राहण्याच्या तुर्लर्ेत "िका हाउि" एक 
"र्लॉर्लीपॉप" िारखे होते. चार्लीच ेिडीर्ल एका अशा 
महहरे्लिोबत राहत होते जी चार्ली आणि सिडर्ीर्ला 
आपल्या जिळ ठेिू इश्च्छत 
र्व्हती. जेव्हा त्यांच ेिडीर्ल 
दरू जात, तेव्हा त्यांची िाित्र 
आई मुर्लांर्ा घराच्या बाहेर 
काढत अि.े कधी कधी चार्ली 
आणि त्याच ेभाऊ अर्ोळखी 
र्लोकांच्या दरिाज्यािमोर 
झोपािे र्लागत अिे ककंिा 
गल्र्लीत झोपािं र्लागे.



शिेटी हन्र्ा दिाखान्यातूर् बाहेर आर्ली 
आणि नतर्े आपल्या मुर्लांर्ा िाचिर्ल.ं त्यार्ंतर 
मुर्लं कधीही आपल्या िडडर्लांबरोबर राहहरे्ल 
र्ाहीत. तीर् िर्ाार्ंतर, चाल्िा िीनर्यरचा ियाच्या 
अडनतिाव्या िर्ी दारू वपऊर् मतृ्यू झार्ला.

चार्लीर्ला आता शाळेत दाखर्ल केर्लं होतं.
पि तो फार कमीिेळा शाळेत जात अिे.
१८९८ हे त्याच ेशाळेच ेशिेटच ेिर्ा होते.
तो केिळ र्ऊ िर्ााचा होता.

तो र्ेहमी शाळेत र् जाता काही पैिे
समळिण्याचा प्रयत्र् करत अिे. तो र्ेहमी एक 
बैरर्ल ऑगार् िाजििाऱ्या िंगीतकारािाठी र्ाचत 
अि.े मग िाटिरू कर्लाकाराच्या टोपीत पैिे फेकत 
अित.



एका दपुारच्या िेळी एका चांगरे्ल कपड े
घातरे्लल्या व्यक्तीर्े त्याच ेर्तृ्य बनघतरे्ल. ती 
व्यक्ती, विसर्लयम जॅक्िर्, मुर्लांच्या एका ग्रुपचा 
इर्चाजा होता. ती मुर्लं र्लंडर्च्या आिपािच्या 
िंगीत हॉर्लमध्ये र्तृ्य करत अित. त्यारं्ा "ऐट 
र्लंकाशायर बॉयज“ म्हटर्लं जाई. आत्ता, जॅक्िर्कड े
फक्त िात मुर्लं होती. चार्लीत त्यार्ला आठिा 
मुर्लगा समळार्ला. हन्र्ाच्या परिार्गी र्ंतर 
चार्लीर्े आपर्लं पहहर्लं खरं काम िुरु केर्लं.

चार्लीर्ला िाटर्लं की जिा त्यार्े जॅकपॉट 
श्जंकर्ला.र्लंकाशायरच ेचार मुर्लं समस्टर आणि 
समििे जॅक्िर्ची आपर्ली मुरं्ल होती. पि ते  
दयाळू दांपत्य िगळ्या र्ाचिाऱ्या मुर्लांर्ा आपर्ला 
पररिार मार्त अित. आता चार्लीकड े
राहण्यािाठी एक खोर्ली होती. जेिि मोफत होते. 
आणि तो एक डॉर्लर आठिड्यार्ला कमित अिे. 
जे तो आपल्या आईर्ला पाठित अिे.

मुर्लांर्ा खपू कष्ट करािे र्लागत अित.
"क्र्लॉगर" र्ताक एकमेकांच्या खांद्यार्ला पकडत 
अित आणि त्यांच ेपाय िंगीताच्या तार्लािर 
हिेत उडत अित.

शोच्या रात्री, र्ाचिाऱ्या मुर्लांर्ा घोडागाडीत 
भरूर् एका िंगीत हॉर्लमधरू् दिुऱ्या िंगीत 
हॉर्लपयतं र्ेरे्ल जात अिे.



चार्लीर्ला इतर कामे पि आिडत अित.
विशरे्करूर् विदरु्काच ेआणि हास्य कर्लाकाराच.े ते 
म्हितात, “त्यांच्या भूसमका माझ्या डोक्यात पक्क्या 
बिल्या होत्या.”

“जेव्हा मी घरी जात अिे, तेव्हा ते िगळं 
करण्याचा मी प्रयत्र् करत अिे.” चार्ली जाद ू
करायर्ला आणि एक्रोबैहटक स्टंट करायर्ला सशकर्ला.

त्या र्तृ्य िमूहाबरोबर दोर् िरे् 
काढल्यार्ंतर चार्लीची आई त्यार्ला घरी घेऊर् 
आर्ली. नतर्ला आपर्ला मुर्लगा थकरे्लर्ला िाटर्ला.
चार्लीर्े काम करिे बंद केरे्ल र्ाही. तो र्ेहमी 
चचत्रविचचत्र काम करत अिे. त्यार्े एका र्ाव्हाच्या 
दकुार्ात, एका डॉक्टरच्या ऑकफिमध्ये आणि 
एका स्टेशर्रीच्या दकुार्ात काम केरं्ल. तो एका 
वप्रटंर आणि एका ग्र्लाि–ब्र्लोअरचा िहाय्यक 
झार्ला. काही िर्ाार्ंतर या कामांची झर्लक चार्लीच्या 
सिर्ेमांमध्ये हदिर्ली.”



तरीही घरात पुरेिे पैिे र्ित. चार्ली आणि 
त्याची आई एका छोट्या माळ्यािरच्या खोर्लीत राहत 
अित. (सिडर्ी दरूू िमुद्रािर होता.) हन्र्ार्ला र्लोखडंी 
पर्लंग होता. चार्ली खचुीिर झोपत अिे. जी एका 
अथंरुिािारखी उघडत अिे.

१९०३ मध्ये, चार्ली आपल्या आईची मर्श्स्थती 
बघूर् चचतंीत झार्ला. अिं िाटत होतं की हर्ा 
आपल्या अश्स्तत्िािरीर्ल पकड घार्लिूर् बिर्ली आहे. 
तािोर्ताि र् हर्लता, णखडकीच्या बाहेर बघत अि.े
घरात घािेरड्या भांड्यांचा ढीग झार्ला होता. कधी 
कधी नतर्ला काल्पनर्क आिाज ऐकू येत अित.

एक हदिि, हन्र्ा एका घरातूर् दिुऱ्या घरात 
गेर्ली आणि भेट म्हिूर् नतर्े र्लोकांर्ा कोळवयाच े
तुकड ेभेट हदरे्ल.चार्लीर्ला माहीत होतं त्याच्या आईर्ला 
ज्या प्रकारच्या देखभार्लीची आिवयकता होती ती 
द्यायर्ला तो अिमथा होता. मग आईर्ला एक मैर्ल 
दरू एका श्क्र्लनर्क मध्ये ठेिर्लं गेर्लं. नतथरू् 
डॉक्टरांर्ी हर्ार्ला मर्ोरुग्िार्लयात पाठिर्लं गेर्ल.ं
थोडा काळ िोडर्ला तर हर्ार्े पुढची ितरा िर्े 
िेगिेगळ्या दिाखान्यात घार्लिर्ली.



चार्ली एकटा ररकाम्या घरात राहहर्ला. चहा सशिाय 
कपाटात काही र्व्हते. तो जेििािाठी आणि काम 
समळिण्यािाठी रस्त्यािर भटकत होता.तेव्हाच बातमी 
आर्ली की त्याच्या मोठ्या भािाच ेजहाज येत आहे. चार्ली 
म्हितो, “जर माझा भाऊ सिडर्ी र्लंडर्र्ला आर्ला र्िता 
तर तो र्लंडर्च्या गल्र्ली मध्ये चोर झार्ला अिता.”

चार्लीच े
फाटरे्लरे्ल कपड े
आणि िाढरे्लरे्ल 
र्लांब घािेरड ेकेि 
बघूर् सिडर्ी 
हैराि झार्ला.
त्यार्े र्लिकरच 
त्यार्ला गरम 
पाण्यार्े अघंोळ 
घातर्ली. त्याचे
केि कापरे्ल आणि
एक र्िीर् िूट 
घेऊर् हदर्ला. मग
त्यार्े आपर्ली 
योजर्ा िांचगतर्ली: 
सिडर्ी असभर्य 
करिार आहे.
चार्लीर्े पि 
आपर्ली कर्ला 
आजमिायच े
ठरिरे्ल.

हन्र्ा चॅपसर्लर् (१८६५-१९२८)

१९०३ मध्ये हन्र्ा
चॅपसर्लर् आजारी 
झाल्यार्ंतर ती मार्सिक 
आजारातूर् कधीच बरी
झार्ली र्ाही. १९२१ मध्ये. 
कॅसर्लफोनर्ाया मध्ये
मुर्लांर्ी िमुद्र ककर्ाऱ्यािर 
एक झोपडी बांधल्यार्ंतर 
िुद्धा त्यांर्ा जीिर्भर 
डॉक्टरांच्या देखरेखीखार्ली 
राहािे र्लागरे्ल.

१९२८ मध्ये ४३ व्या िर्ी त्यांचा मतृ्यू 
झार्ला.

चार्लीर्ला र्ेहमी आपल्या आईचा तो काळ 
आठिायर्ला आिडत अिे जेव्हा नतची तब्येत 
बरी होती. “मर्ला अिे िाटते की माझी आई 
जगातर्ली िगळ्यात िुंदर महहर्ला होती.त्यार्े 
एका ररपोटारर्ला िांचगतरे्ल, “मर्ला आठिते की 
ती ककती आकर्ाक आणि चांगर्ली होती.”



चॅपसर्लर् भािंडांर्ा र्लिकरच चथएटर मध्ये
र्ोकरी समळार्ली. चार्लीर्े शरेर्लॉक होम्िच्या र्ाटकात 
एका तरुि मुर्लाची भूसमका केर्ली.काम समळाल्यार्े तो 
रोमांचचत झार्ला होता. पि जेव्हा त्यार्ला श्स्क्रप्ट 
समळारे्ल तेव्हा तो र्ाराज झार्ला, कारि सशक्षि कमी 
झाल्यार्े तो िाच ूशकर्ला र्ाही. म्हिूर् सिडर्ीर्े त्या 
ओळी त्याच्यािाठी परत परत िाचल्या. मग तीर् 
हदििात चार्लीर्े त्या तोंडपाठ केल्या.

आपल्या िंपूिा जीिर्भर चार्लीर्ला कोितहेी र्ाटक 
तोंडपाठ र्लक्षात राहत अिे.

शरेर्लॉक होम्ि खपू र्लोकवप्रय झारे्ल. चार्लीर्े दोर् 
िर्ाापेक्षा अचधक काळ त्या र्ाटकात काम केरे्ल. शिेटी 
त्यार्े असभर्यार्ला आपल्या जीिर्ाच ेध्येय मार्ण्याच े
ठरिरे्ल.

त्यार्ला माहीत र्व्हते की तो एक कॉमेडडयर् होईर्ल.



अध्याय ३ 
स्र्लैपश्स्टक कॉमेडी

१९०८ मध्ये चार्ली, फे्रड 
कार्ोच्या ऑकफि मध्ये
र्ोकरीच्या शोधात गेर्ला.
असभर्ेता फे्रड कार्ो एक 
धष्टपुष्ट मािूि होता आणि 
तो एक मोठे सिगार वपत 
होता.तो हास्य कर्लाकाराच्या 
एका प्रसिद्ध िमहूाचा
मॅर्ेजर होता. स्र्लैपश्स्टक 
कॉमेडीत चहेऱ्यािर ठोिे
मारिे, पडिे, मारामारी,
धक्का–बुक्की आहदचां िमािेश 
होता.

चार्लीचा भाऊ सिडर्ीर्े 
आधीच कार्ो िाठी काम केरे्ल 
होते. पि कार्ोर्ला चार्ली
अश्जबातच योग्य िाटर्ला र्ाही.
चार्ली केिळ पाच फुट चार इंच 
उंच होता. त्याच ेहात-पाय छोटे 
होते. “मर्ला तो खपू र्लाजाळू 
िाटर्ला,” कार्ो म्हिार्ला. 

फे्रड कार्ो

“ितरा िर्ााच ेिय खपू छोटे अिते,” कार्ोर्े 
चार्लीर्ला म्हटरे्ल, “ आणि तू तर त्यापेक्षाही र्लहार् 
हदितो.”

चार्लीर्े डोकं हर्लिर्लं आणि म्हटर्लं की ही काही 
मोठी िमस्या र्ाही. त्यार्ला िाटर्लं की तो फक्त 
“मेकअपचा प्रवर् होता.”

कार्ो त्या युिकार्ला 
दोर् आठिड ेिंधी देिूर् 
बघायर्ला तयार झार्ला.

आपल्या पहहल्या
रात्रीच्या प्रयोगात चार्ली 
प्रेक्षकांच्या िमोर पाठ 
करूर् मंचािर आर्ला.
र्लोकांर्ी त्यार्ला श्रीमंत 
र्लोकांिारखी टोपी
घातरे्लर्ली पाहहर्लं. मग 
चार्ली िमोर आर्ला.

त्यार्े आपरे्ल र्ाक 
चमकिाऱ्या र्लार्ल रंगार्े 
रंगिरे्ल होते.



प्रेक्षकांमध्ये हास्याची र्लहर पिरर्ली.मग 
चार्लीर्े विदरू्काच्या करामती करायर्ला िुरुिात 
केर्ली. तो मंचािर कफरर्ला आणि त्यार्े एका 
डम्बर्लिर हट्रप केर्लं. जेव्हा त्यार्े आपल्या 
काठीर्ला एक पंचचगं बॅगेिर मारर्लं तेव्हा नतर्े 
त्याच्या तोंडात मारर्लं.चार्ली डगमगर्ला आणि परत 
िाकर्ला आणि आपर्ली काठी आपल्या डोक्यािर 
आपटर्ली. प्रेक्षक हिूर् पुरेिाट झार्ली.

आठिड्याच्या शिेटपयतं चार्ली जेव्हा 
मंचािर येई तेव्हा प्रेक्षक टाळ्या िाजिू र्लागत.
कार्ोर्ला हे माहीत होते की त्याच्याजिळ एक 
विजेता आहे. त्यार्े चार्लीर्ला िाईर् केरे्ल.

कार्ोच्या मूक कॉमेडडयर्र्े, पूिा इंग्र्लड 
आणि युरोपच्या िंगीत हॉर्लमध्ये प्रदशार् केरे्ल.
चार्लीर्े आठिड्याच्या िातही हदिि, रात्री मध्ये 
तीर् शो केरे्ल. 

चार्ली पूिा हदििभर तार्लीम करत अिे. 
मंचािर, अडािी खेळाडू ककंिा र्शते अिण्याचा 
असभर्य करत अिे. पि त्याच्या करामतीर्ा
िास्तिात श्स्प्र्लट-िेकंड टाइसमगंची गरज होती.
जिे की कठीि र्तृ्यात करािे र्लागते. कारि 
स्र्लैपश्स्टक कॉमेडीमध्ये र्ेहमी िाखळी प्रनतिाद 
अितो. एक खेळाडू बुक्का मारतो, दिुरा त्यातूर् 
िाचतो, आणि नतिऱ्यार्लाच बुक्का बितो.

अथाात त्यात कधी कोिार्ला मार र्लागत 
र्िे. पि मंचाच्या खार्ली बििाऱ्या प्रेक्षकांर्ा 
प्रत्येक र्कर्ली बुक्कािर हिू येत अिे आणि ते 
टाळ्या िाजित अित. 



चार्ली र्लिकरच जंगर्ली कर्लाबाज़ी करण्यात 
माहीर झार्ला. तो कहठिातर्ला कठीि स्टंट िहज 
करू शकत अि.े र्लिकरच कार्ोर्े चार्लीर्ला 
िाइड-रोर्लच्या ऐिजी मुख्य भूसमका हदल्या.
१९१० च्या पार्गळीमधल्या दौऱ्यात चार्लीर्ला 
अमेररकेत जाण्याची िंधी समळार्ली.

कार्ो मंडळी िप्टेंबर अखेरीि न्ययूॉका  शहरात 
पोहचर्ली. त्या रात्री, चार्ली ब्रॉडिेच्या रस्त्यािर 
चार्लर्ला. चारीबाजुर्ला चथएटरच ेहदिे चमकत होते. 
त्याच्या डोक्यािर गगर्चुबंी इमारती पिररे्लल्या 
होत्या. चार्लीर्े विचार केर्ला की अमेररकेर्े त्यार्ला 
एक िोर्ेरी काळ आणि रोमांचक िंधी हदर्ली होती.



स्टेर् र्लॉरेर्ल

मी इथे अिायर्ला हिं! त्यार्े स्ितःशी म्हटर्ल.ं
त्यार्ंतर चार्लीर्े नतथेच राहायच ंठरिर्लं.

अमेररकेर्े चार्लीर्ला खपू पे्रम हदरं्ल. त्याच्या 
असभर्याबद्दर्ल चांगरे्ल िमीक्षि छापरे्ल : “चॅपसर्लर् 
िगळ्यात अचधक हिििारा आहे.” तो एक जन्मजात 
हास्य असभर्ेता आहे.” त्या एका माििामुळे चथएटर 
हित अिते.”.

मंचाच्या 
बाहेर, खरंतर, चार्ली 
शांत आणि गप्प
राहत अि.ेत्याचा
रुममेट स्टेर् 
र्लॉरेर्लर्े म्हटरे्ल
आहे की काही 
र्लोकांर्ा चार्लीचा 
स्िभाि रुक्ष िाटत 
अि.े (र्लॉरेर्ल र्ंतर 
र्लॉरेर्ल आणि हाडी
कॉमेडी मध्ये 
प्रसिद्ध झार्ला.) 
“पि तो तिा 
र्व्हता,तो बबर्लकुर्ल 
अिा र्व्हता. तो
एक खपू र्लाजाळू
मािूि होता.”

र्लांबच्या क्रॉि-कंट्री टे्रर्मध्ये, चार्ली एखाद्या 
पुस्तकात आपर्लं तोंड र्लपित अिे. त्याच ेशारे्लय 
सशक्षि खपू र्लिकर िंपरे्ल होते. आता चार्लीर्े 
िाचरू्-सर्लहूर् स्ितःर्ला सशक्षक्षत करण्याच ेठरिरे्ल 
होते. तो स्ितःच ेस्ितः व्हायोसर्लर् िाजिायर्ला 
सशकर्ला होता. िगळ्यात आधी चार्लीर्ला 
व्हायोसर्लर्च्या तारा उर्लटाव्या र्लागल्या. हेच एकमात्र 
कारि होते की तो डाव्या हातार्े व्हायोसर्लर् िाजिू 
शके..

१९१३ मध्ये एक हदिि चार्लीिाठी एक तार 
आर्ली. तोपयतं चार्लीर्े कार्ोच्या बरोबर पाच िर्े 
काढर्ली होती. तारेतूर् त्यार्ला कॅसर्लफोनर्ायार्ला 
येण्याच ेआणि सिर्ेमा करण्यािाठी आमंत्रि हदरे्ल 
होते.



ही एक मोठी जोखीम होती. चार्लीर्े र्ेहमी 
मंचािर असभर्य केर्ला होता, तो कधी 
कॅमेरािमोर कधी उभा राहहर्ला र्व्हता. आणि 
कफल्म व्यििाय अजूर् एकदम र्िीर् होता. 
अमेररकेर् मुव्ही चथएटरर्े आठ िर्े आधी आपर्ली 
दारे त्यािाठी उघडर्ली होती.

“मर्ला (कार्ो)र्ला िोडािे िाटत र्व्हते,” 
चार्ली म्हिार्ला. “िमजा, मी चांगर्लं प्रदशार् केर्लं 
र्ाही? चचतंेची गरज र्ाही,चार्ली!”

अध्याय ४ 
मोठा पडदा 

डडिेंबर १९१३ मध्ये,चार्ली कीस्टोर् स्टूडडयोत 
पोहचर्ला. कीस्टोर् स्टूडडयो फक्त एक िर्े जुर्ा 
होता. कीस्टोर् त्या अर्ेक छोट्या कफल्म
स्टुडडओपैकी एक होता, जे कॅसर्लफोनर्ायात उभे राहत 
होते. त्यातीर्ल िगळ्यात र्लोकवप्रय कफल्मे कीस्टोर् 
पोसर्लिाच्या बाबत होती. तो एक पोर्लीि 
कमाचाऱ्यांचा िमुह होता. ते जंगर्ली पद्धतीर्े 
पाठर्लाग करत इकडनेतकड ेधाित अित.
असभर्ेत्यांचा एक गट प्रत्येक कफल्ममध्ये असभर्य 
करत अि.े
कीस्टोर् पोर्लीि आपल्या गस्त घार्लण्याच्या गाडीत



स्टूडडयो, र्लॉि एंश्जल्िच्या बाहेर पाच मैर्ल दरू 
होता. चार्लीर्ला तो स्टूडडयो एका गोदामािारखे िाटे.
शते, र्लाकडाची झोपडी आणि दकुार्ं जिळ होती. 
त्याचबरोबर कॅक्टि आणि िेजब्रशची झाडं पि होती.
स्टूडडयो मध्ये असभर्ेता गुंडािारखे िाटे.त्यार्ंतर चार्ली 
मागे कफरर्ला आणि िरळ आपल्या हॉटेर्लिर परत 
जात अिे.

चार्लीच्या कीस्टोर्मध्ये परत येण्यार्ला तीर् 
हदिि र्लागरे्ल. एक विशार्ल मंच, िापि आर्े में तीर् 
हदर् र्लगे. एक विशार्ल मंच जो दोर् ब्र्लॉक र्लाबं होता 
त्यार्े त्याची र्लांबी अजूर् िाढिर्ली.

एकाच िेळी तीर् ककंिा चार कफल्मच ेिेगिेगळे 
शुहटगं चार्लू होते. िेट जिळजिळ उभे होते. एक 
सर्लविगं रूम, दिूरा जेर्ल आणि नतिरा स्केहटगं ररकं 
अिू शकतो. ते बघूर् चार्ली मोहहत झार्ला.

स्टूडडयोमध्ये खपू आरडाओरडा अिे. िुतार, र्िीर् 
िेट उभारण्यािाठी र्लाकड ंकापत अिे आणि णखळे 
ठोकत अिे. कॅमेरे हँडर्ल कफरिरे्ल जात अित. हदग्दशाक 
िूचर्ा ओरडूर् देत अित. पि या आरडाओरडयार्े
बबर्लकुर्ल फरक पडत र्िे. कारि मूक कफल्म मध्ये
काहीच आिाज र्ित.



त्या काळी चचत्रपट स्टूडडओत इरे्लश्क्ट्रक 
र्लाइहटगंचा िुद्धा उपयोग केर्ला जात र्िे. जरी 
विजेिरचा प्रकाशाचा मोठ्या प्रमािािर िापर 
केर्ला जात होता, पि कोिताही प्रकाश एिढा 
शश्क्तशार्ली र्व्हता की तो कफल्मर्ला उजागर करू 
शकेर्ल. त्याऐिजी कॅसर्लफोनर्ायेतीर्ल तीव्र उन्हामुळे 
स्टुडीओ प्रकाशमार् होत अित.

कफल्म कशी तयार होती हे बघण्यािाठी 
चार्लीच ेकाही हदिि गेरे्ल. काही गोष्टीच ेआवचया 
िाटरे्ल. त्यार्े हदग्दशाकार्ला ‘कट’ ओरडतांर्ा 
ऐकरे्ल.एका असभर्ेत्रीर्े केिळ एका दरिाज्यािर 
थाप हदर्ली. तेव्हा चार्लीर्ला कळरे्ल की कफल्मे 
छोट्या छोट्या तुकड्यांर्ी तयार केर्ली जाते.. 
दृवयांचा क्रम चचबत्रत केरे्ल जाते आणि मग 
िंपादर् एका खोर्लीत केरे्ल जाते.

जेव्हा चार्ली आपर्ली पहहल्या भूसमकेिाठी 
तयार झार्ला तेव्हा त्यार्ला एक आवचया िाटरे्ल.
कीस्टोर्, बबर्ा श्स्क्रप्टर्े कफल्म तयार करत अिे.
नर्देशक कहािीच्या िेगिेगळ्या प्रिंगार्ुिार 
चचत्रांकर् करायर्ला िुरुिात करत अिे. असभर्ेता 
आणि नर्देशक िेळेिर अचधकांश हास्य आणि 
मज़ा नर्मााि करत अिे. चार्लीर्े सर्लहर्लं,"चथएटर 
मध्ये मी रोज एकच गोष्ट परत परत करत अिे.
पि कफल्म मध्ये अचधक स्िातंत्र होते. चचत्रपटात 
मर्ला अचधक रोमांचक िाटत अिे.”

काही हदििार्ंतर, चार्लीचा पहहर्ला चचत्रपट, मेककंग 
अ सर्लविगं (१९१४) तयार झार्ली. त्या काळी चचत्रपटार्ला 
"शॉट्ाि" म्हटरे्ल जाई. तेव्हा चचत्रपट एक र्लांब रीर्ल,
ककंिा जिळजिळ पंधरा समनर्टाचा अि.े कहा जाता 
था. कीस्टोर् स्टुडडओ र्ेहमी एका आठिड्यात तीर् 
चचत्रपट तयार करत अिे.
मेककंग अ सर्लविगंचे एका दृवयामध्ये चार्ली डािीकड े 



चार्लीचा दिुरा चचत्रपटािाठी, कर्लाकार िेनर्ि, 

कॅसर्लफोनर्ायामध्ये मुर्लांची डबी-कार रेि मध्ये ड्राइि 
करायर्ला जात अित. कीस्टोर् चचत्रपटामध्ये र्ेहमी 
स्टूडडयोच्या आत शूट करण्याऐिजी "र्लोकेशर् िर" 
चचबत्रत केरे्ल जात अिे. उदाहरिा दाखर्ल, एखाद्या 
कफल्मिाठी िडक िर परेड,आउटडोर िंगीत कायाक्रम, 

घौडदौड़, इथपयतं स्थानर्क र्लागरे्लर्ली आग पि शूट 
केर्ली जात अिे.

िास्तविक 
जीिर्ातरे्ल दृवय
हदर्लचस्प अित, ते 
नर्मााि करण्यािाठी 
त्याची ककंमत 
काहीच र्िे. मैक 
िेर्ेट, कीस्टोर्चे
प्रमुख होते. कर्लाकार 
व्हेनर्ि जाण्याच्या 
आधी त्यांर्ी चार्लीर्ला
एक पोर्ाख तयार 
करायर्ला िांचगतर्ला. 
तो आपल्या 
मजीर्ुिार कपडे
घार्लू शकत अिे.

मैक िेर्ेट

चार्लीर्े कीस्टोन्िच्या मोठ्या कॉस्ट्यूम रूम – जी 
एका जुन्या गोदामात होती. नतथे त्यार्े कपड ेशोधरे्ल 
आणि जे त्यार्ला आिडत होते ते त्यार्े त्याच्यािाठी 
घेतरे्ल. र्ंतर सर्लहरे्ल, “मर्ला िाटत होते की िगळं काही 
विरोधाभाि आहे : िैर्लिर पायजमा, तंग कोट, छोटी 
टोपी आणि मोठे मोठे बूट.”



कपड़ ेघातल्यार्ंतर, चार्लीर्े पायांिर पॅचिारे्ल मोठे 
बूट उर्लटे घातरे्ल- डाव्या पायात उजिा बूट आणि 
उजव्या पायात डािा पाय.मग त्यार्े एक छोटी काळी 
समशी चचटकिर्ली. एक काठी घेतर्ली आणि मग तो
नर्घार्ला.

तेव्हा त्यार्ला हे माहीत र्व्हते, की त्याच े
चचत्रपट इनतहाि नर्मााि करतीर्ल.!

चार्लीर्े आत्ता-आत्ता एका प्रसिद्ध पात्र िाकाररे्ल 
ज्यार्ला "सर्लहटर्ल टॅ्रम्प" च्या र्ािार्े ओळखरे्ल जात.ेककड 
ऑटो रेि एट व्हेनर्ि (१९१४) पहहर्ली कफल्म होती ज्यात 
टै्रम्प होता. दोर् हदििार्ंतर तो माबेल्ि स्ट्रेंज 
वप्रडडकामेन्ट (१९१४) मध्ये दाखिर्ली गेर्ली, आणि त्या 
कफल्ममध्ये टॅ्रम्पच ेमजेशीर व्यश्क्तत्िात जीि आर्ला. 
कफल्म मध्ये एक महहरे्लच्या पायाचा त्यार्ला धक्का 
बितो आिी मग माफी मागण्यािाठी तो आपर्ली टोपी 
उचर्लतो. मग तो एक थुकंण्याच्या पात्राशी टक्कर देतो 
आणि त्यार्ला आपर्ली टोपी घार्लतो. तो आपर्ली काठी 
िुंदर पद्धतीर्े कफरितो आणि आपर्ली टोपी फेकूर् 
देतो.



जेव्हा चचत्रपटाच ेशूहटगं चार्लू होते तेव्हा 
चार्लीर्े ऐकरे्ल की कॅमरामॅर् हिू र्लागर्ला. र्लिकरच 
कीस्टोर् कू्र च ेअन्य र्लोक विदरु्कार्ला बघण्यािाठी 
बाहेर आरे्ल. “ती िास्तिात एक खरी प्रशंिा होती,” 
चार्लीर्े र्ंतर आठििीत म्हटरे्ल, “मी तेव्हा हा 
नर्िाय घेतर्ला की मी हा पोर्ाख आणि टॅ्रम्पच ेपात्र 
श्जिंत ठेिेर्, मग काहीही होऊ दे.”

आपि ठरिल्यार्ुिार चार्लीर्े पुढच्या २२ 
िर्ाात जिळजिळ ितरा चचत्रपटात टॅ्रम्पची 
भूसमका िाकारर्ली. त्यार्े पडद्यािर येण्यापूिी 
िगळ्यात प्रसिद्ध पात्राची नर्समाती केर्ली.

अध्याय ५ 
नर्देशक आणि स्टार

चचत्रपटात चार्ली पूिापिे रमर्ला. त्यार्े 
चचत्रपट नर्समातीच्या िगळ्या गोष्टी सशकण्याची 
तयारी केर्ली. एडडहटगं रूममध्ये चचत्रपट किा 
कापतात आणि मग किे जोडतात? असभर्ेता
कॅमेरयाच्या ककती जिळ कफरू शकतो? चचबत्रि 
िेगार्े ककंिा हळू करण्यािाठी कॅमेरा कोित्या 
गतीर्े कफरिर्ला पाहहजे? हास्य प्रभािािाठी मूक 
चचत्रपट िास्तविक जीिर्ाच्या तुर्लर्ेत िेगार्े 
धाितांर्ा दाखित अित.

चार्ली पेक्षा अचधक मेहर्त कोिी केर्ली र्िेर्ल. 
“त्यार्ला काम करािे िाटत होते - आणि 
जिळजिळ प्रत्येक िेळी काम करत अिे.” मैक 
िेर्ेट म्हिार्ला. “आम्ही आठ िाजता कामार्ला जात 
अिू तर तो िात िाजता हजर अिे. आम्ही पाच 
िाजता स्टूडडयो िोडत अिू...पि तो िहा
िाजेपयतं नतथेच अिे.”



दभुााग्यार्,े चार्लीची शैर्ली कधी-कधी कीस्टोर्च्या 
शैर्लीर्ला टकरत अिे.त्यांची कॉमेडी गदी पकडण्यािर 
कें हद्रत होती. पि चार्लीर्ला िाटे की िगळ्यात चांगर्ली 
कॉमेडी पात्रािर आधाररत अिर्ली पाहहजे.तो आपल्या 
दृवयात मजेदार ििार्े जोडू इश्च्छत अिे, जे टॅ्रम्पच्या 
व्यश्क्तत्िाशी मेळ खात अि.े पि नर्देशक, िुपरफास्ट 
िेगार्ला हळू करू इश्च्छत र्व्हते. चार्लीच ेकाही मजेदार 
पात्र,ं एडडटरूम मध्ये कचऱ्यात फेकरे्ल जात अित.

मग चार्लीर्े स्ितःच स्ितःच ेचचत्रपट सर्लहायर्ला 
आिी हदग्दसशात करण्याच ेस्िप्र् बघायर्ला िुरुिात 
केर्ली.

एका चचत्रपटात असभर्ेत्री माबेर्ल र्ॉमैंड 
नर्देशक होती. ती त्याकाळी मोठी स्टार होती.

माबेर्ल र्ॉमैंड

एका आउटडोर शूहटगंच्या िेळी, नतर्े 
चार्लीच्या कोित्याही िूचर्ा ऐकायर्ला र्कार 
हदर्ला. शिेटी चार्ली नर्घूर् गेर्ला आणि रागात 
रस्त्याच्या कडरे्ला बिर्ला.



मूक चचत्रपट १८९४-१९२९ 

त्याकाळी मोठ्या ररळांिर 
चचत्रपट करत अित.

कॅमरे हातार्े कफरिरे्ल 
जात अित..

चथएटरमध्ये
र्लाइि िंगीत
मूड िेट करत
अित.

प्रोजेक्शनर्स्ट, 

चचत्रपट हातार्े 
कफरित अित.

"टाइटर्ल काडा" 
पडद्यािर 
दाखिरे्ल जात 
अित.



चार्लीच्या बैठ्या िंपाच्या बाबत ऐकूर् मैक 
िेर्टार्ला खपू राग आर्ला. “तुर्ला जेिढ िांचगतर्लं 
तेिढंच कर,” तो चार्लीिर ओरडर्ला. मग तो नतथरू् 
नर्घूर् गेर्ला.

चार्लीर्ला िाटरे्ल की त्यार्ला काढूर् टाकरे्ल 
जाईर्ल.पि त्यार्ला आवचया िाटरे्ल जेव्हा दिुऱ्या 
हदिशी िेर्ेटर्े त्याच्याकड ेबघूर् मैत्रीपूिा श्स्मत 
केरे्ल आणि बोर्लर्ला. त्यार्ला आत्ताच इस्ट कोस्टहूर् 
कळरे्ल की चार्लीच ेचचत्रपट इतर िगळ्या कीस्टोर् 
चचत्रपटांर्ा मागे टाकत आहे.र्लोक त्िररत त्या अजब  
टॅ्रम्प मुर्लाच ेअजूर् चचत्रपट बघू इश्च्छत होते.

चार्लीर्ला खशु करण्यािाठी िेर्ेटर्ला रस्ता 
शोधािा र्लागर्ला. चार्लीर्े िुचिरे्ल की त्यार्ला त्याच े
चचत्रपट स्ितः हदग्दसशात करण्याची िंधी समळािी.हे 
िेर्ेटर्ला धोक्याच ेिाटरे्ल. कारि चार्ली अजूर् 
चचत्रपटािाठी र्िीर् होता, तेव्हा चार्ली म्हिार्ला की 
तो त्याची जीिर्भराची पुंजी दािािर र्लािेर्.
कीस्टोर्र्ला एका पैशाच ेर्ुकिार् होिार र्ाही.त्याच े
डीर्ल झारे्ल. तेव्हापािूर् चार्ली आपल्या चचत्रपटाचा 
हदग्दशाक आणि स्टार दोन्ही झार्ला. 

चार्लीर्ला टॅ्रम्पच्या बाबत विचार करायर्ला 
आिडत अिे. त्यार्े र्ेहमी काही िेगळे 
िाकाररे्ल.गायीच ेदधू किे काढायच ेमाहीत र्ितांर्ा, 
टॅ्रम्प नतची शपेटी ओढतो. जेव्हा एका र्ळीर्े 
सभजर्ला तेव्हा टॅ्रम्पर्े आपर्ला कार् खज्िर्ला आणि 
त्याच्या तोंडातूर् पािी येऊ र्लागरे्ल. आपल्या 
िािर्लीिर पडतांर्ा, टॅ्रम्पर्े आपर्ली टोपी नतच्यािर 
ठेिर्ली.



दृवयांच्या मध्ये, चार्ली "क्र्लॉग" र्तृ्य ककंिा 
हेडस्टैंड करूर् कफल्म कू्र च ेमर्ोरंजर् करत अि.े
आपल्या कर्लाकारांर्ा नर्देसशत करण्यािाठी, चार्ली 
शूहटगंच्या आधी त्यांच्या िगळ्या असभर्याचा 
अभ्याि करत अिे.

त्याकाळी चचत्रपटात एका िीटची ककंमत केिळ 
एक नर्कर्ल ककंिा डाइम होती. जुर्े दकुार्ांर्ा 
पररिनतात करूर्, "नर्कर्लोडडयर्" र्ािाच ेछोट्या 
चथएटरांमध्ये चचत्रपट दाखिरे्ल जात अित. कधी 
कधी चार्ली एका अशा चथएटरमध्ये घुित अिे श्जथ ं
चचत्रपट चार्लू अिे. पि नर्ळ्या डोळ्यांच्या त्या िुंदर 
युिकार्ला पे्रक्षकामधरे्ल कोिीही ओळखत र्िे. तो 
कफल्ममधर्ला चषे्टेखोर टॅ्रम्प िारखा बबर्लकुर्ल हदित 
र्व्हता. चार्ली, पडद्यािर बघत र्िे. त्याच ेडोळे 
आणि कार् प्रेक्षकांिर कें हद्रत अित. ते कधी 
हितात? कोिती गोष्टीमुळे ते जोरात हितात? 
प्रेक्षकांच्या प्रनतकक्रया चार्लीर्ला आपल्या पुढच्या 
चचत्रपटािाठी मदत करत अित. 



नर्कर्लोडडयर्

पूिी सिर्ेमाघर "नर्केर्लोडडयर्" होते.
र्लाखो अप्रिािी बरोबर मजदरू िगााचे र्लोक 
नतथ ंकफल्म बघायर्ला जात अित.

नर्कर्लोडडयर् जजार आणि गरीब हॉर्ल
होते. नतथ ंपािी समळत र्िे, आणि प्रेक्षक 
र्लाकडी खचु्यांिर बित अित. फक्त एका 
नर्कर्ल मध्ये प्रेक्षकांर्ा दहा ते पंधरा समनर्टे 
पयतं चार्लिारी काळी आणि पांढरी "शॉट्ाि" 
कफल्म बघू शकत.

त्या काळात, कफल्म असभर्ेताची र्ािे 
पडद्यािर दाखित र्ित. आता जर्तेर्ला हे जािूर् 
घेण्याची उत्िुकता होती की समशािार्ला हा मर्ुष्य 
कोि आहे? टॅ्रम्पच ेमोठे कट-आउट पूिा
अमेररकेच्या चचत्रपटगहृाच्या िमोर र्लागू र्लागरे्ल.
"चार्ली चॅपसर्लर्. मी आज इथ ंआहे,” िाइर्पोस्टिर 
सर्लहरे्ल जाई. चॅपसर्लर् र्ािाकड ेहजारो प्रेक्षक ओढरे्ल 
गेरे्ल.

कीस्टोर्मध्ये एक िर्ा काढल्यािर चार्ली आता 
पुढे जाण्याि तयार होता.एक िर्ा काही मोठा काळ 
र्व्हता. पि पहहल्याच िर्ी त्यार्े ३५ चचत्रपट  
तयार केरे्ल.



अध्याय ६
यश

चार्लीर्े आपर्ला भाऊ सिडर्ीर्ला आपर्ला
बबजर्ेि मॅर्ेजर व्हायर्ला िांचगतरे्ल. ही एक 
शहािपिाची गोष्ट झार्ली. सिडर्ीर्े चार्लीचा 
एस्िर्े कफल्म स्टूडडओ बरोबर एक करार केर्ला.
र्िीर् स्टूडडओर्े कीस्टोर्पेक्षा तीिपट अचधक पैिे 
हदरे्ल.!

चार्लीर्े एका महहन्यात जिळजिळ एक
टॅ्रम्प कॉमेडी तयार करायर्ला िुरुिात केर्ली.
अचधकांश चचत्रपट दोर् ररळाइतके र्लांब होत.े जे 
अधााताि चार्लत. पि प्रत्येक िीर् शूट करायर्ला 
अर्ेक ताि र्लागत अित. चार्ली अतंहीर् रीटेक 
घेत अिे.

द टै्रम्प (१९१५ ) चे एका असभर्ेत्यार्े स्टॅर् 
र्लॉरेर्लर्ला सशडीिार्ला प्रिंग पन्र्ाि िेळा शूट 
करण्याच्या बाबत िांचगतरे्ल होते. र्लॉरेर्लर्े
िांचगतरे्ल, "असभर्ेत्तयांर्ा िाटरे्ल की तो िीर् त्यार्े 
अजूर् एक िेळा करायर्ला र्लािर्ला तर त्याच ेडोकं 
कफरेर्ल.” पि चार्ली एक महार् कर्लाकार होता. 
“त्यार्े र्ेहमी ििाशे्रष्ठ काम केर्लं आणि त्यासशिाय 
काही करण्याि त्यार्े र्कार हदर्ला.”

पडद्यािर चार्लीर्ला िगळं काही खपू िोप्पं 
िाटत अि.े त्याच्या प्रशंिकांर्ा त्याचा मजेशीर 
अदंाज खपू आिड ेआणि त्यांर्ी त्याची खपू स्तुती 
केर्ली. टॅ्रम्प हिेत एका पायाबरोबर चारी बाजूर्ला पडत 
अि.े त्यार्े आपल्या खांद्यािरूर् काडपेेटी फेकतो 
आणि मग आपल्या टाचरे्े र्लाथ मारत अिे.



तो आपर्ली टोपी मोठ्या बाहीच्या िाहय्यार्े 
खार्ली िरकित अिे आणि मग र् िाकता ती आपल्या 
डोक्यािरूर् काढत अिे. टॅ्रम्प िेड र्लाििाऱ्या 
करामती करत अिे-पुढे,मागे आणि तीर् चतुथांश 
.खोडी करण्यापूिी तो आपर्ली भुिई िाकित अि,ेककंिा 
आपल्या समशीर्े मुरका मारत अिे.

िगळ्यात महत्िाच ेम्हिजे टॅ्रम्प त्या छोट्या 
माििािाठी उभा राहत अिे जो कधी हार मार्त 
र्िे. द टॅ्रम्प चा प्रसिद्ध शिेट ज्यात आत्मा चमकत 
अि.े ज्यार्े आत्ता-आत्ता आपर्ली वप्रयिी घार्लिर्ली 
आहे.. 
एका शॉट मध्ये, तो एकटा र्लांब िुर्िार् रस्त्यािर 
येतो. एका काठीिर र्लटकरे्लरे्ल गाठोड ेत्याच्या
खांद्यािर र्लटकत अिते.

अचार्क, टॅ्रम्प खशु होऊर् उडी मारतो आणि 
आपर्ली काठी कफरितो. जीिर् त्यार्ला खार्ली
पाडण्याचा प्रयत्र् करत अिते पि टॅ्रम्प र्ेहमी स्ितः 
परत उठूर् उभा राहतो.

१९१६ मध्ये सिडर्ीर्े चार्लीर्ला, न्यू यॉका र्ला 
बोर्लािर्लं म्हिजे तो म्युचअुर्ल कफल्म कॉरपोरेशर्
बरोबर एका र्व्या करारािर िही करू शकेर्ल. चार्ली 
नतथ ंजाण्यािाठी टे्रर् मध्ये बिर्ला. अल्बकुका  मध्ये 
एका स्टॉपिर त्यार्े बाहेर जय-जयकार ऐकर्ला. ही 
बातमी िगळीकड ेपिरर्ली की चार्ली टे्रर् मध्ये आहे.
त्यार्ला बघण्यािाठी चाहत्यांची गदी झार्ली.



अमेररकेत चॅपसर्लर्ची के्रज होती. दकुार्ांमध्ये 
टॅ्रम्पच ेबाहुरे्ल, बटि, कॉसमक बुक्ि, टोपी आणि
प्रे्लइंग काड्ाि विकरे्ल जात होते. रहे टॅ्रम्पिारखे 
हदििारे र्लोकांच्या स्पधाा आयोश्जत केल्यात जात 
होत्या. युरोपात चार्ली खपू र्लिकर िुपरस्टार झार्ला 
कारि मूक चचत्रपटांर्ा दिुऱ्या कोित्या भार्ेत 
अर्ुिाद करण्याची गरज र्व्हती. स्पेर् मध्ये,

र्लोकांर्ी चासर्लटोिचा जय-जयकार केर्ला: फ्रान्ि 
मध्ये, चरेरयटचा; आणि इटर्लीत मध्ये, कार्लोचा 

चार्लीची श्रीमंत होण्याची र्लार्लिा आता 
पूिा झार्ली होती. १९१६च्या त्याच्या करारामुळे 
१०,००० डॉर्लर प्रनत आठिडा त्यार्ला समळत 
होता. यामुळे चार्ली अमेररकेतर्ला िगळ्यात 
अचधक िेतर् घेिारा व्यक्ती झार्ला. कदाचचत 
पूिा जगात. ही त्या काळातर्ली गोष्ट आहे 
जेव्हा एखादी व्व्यक्ती १/४ डॉर्लर मध्ये एक 
डझर् अडंी खरेदी करत अिे.एक िर्ाार्ंतर 
त्यार्े फस्टा र्ेशर्र्लच्या करारािर िही केर्ली 
ज्यामुळे चार्ली करोड़पती झार्ला! तो फाटक्या 
व्यक्ती पािूर् मोठा श्रीमंत झार्ला.



सिडर्ी चॅपसर्लर्

सिडर्ी एक बार्लक होता तेव्हा त्याची आई, 

हन्र्ार्े १८८५ मध्ये चाल्िा चॅपसर्लर् िीनर्यरशी 
र्लग्र् केरे्ल होते. चाल्िार्े सिडर्ीर्ला स्िीकारर्लं 
आणि त्यार्ला आपरं्ल र्ाि चॅपसर्लर् हदरं्ल. त्यार्ंतर 
चार िर्ाार्ंतर चार्लीचा जन्म झार्ला.

र्ाविक म्हिूर् काही िर्े काढल्यािर 
सिडर्ी स्ितः एक चांगर्ला असभर्ेता झार्ला, श्जथ ं
त्यार्े आपल्या छोट्या भािार्ला र्ोकरी समळिूर् 
हदर्ली.चार्लीर्े र्ंतर आपल्या भािाचे उपकार 
फेडरे्ल जेव्हा त्यार्े सिडर्ीर्ला कीस्टोर् मध्ये 
असभर्ेता म्हिूर् काम हदरे्ल. असभर्य चार्लूच 
ठेिूर्,सिडर्ीर्े चार्लीचा व्यािहाररक मॅर्ेजर 
म्हिूर् काम केरे्ल,जेव्हा त्यार्े अर्ेक फायदेशीर 
करारांिर हस्ताक्षर केरे्ल.

दोन्ही भाऊ आयुष्यभर एक दिुऱ्याच्या खपू 
जिळ होते.सिडर्ी श्स्थर आणि देखभार्ल करिारा 
मािूि होता. आणि तो आपर्ला छोटा भाऊ 
चार्लीिर िािधार्पूिाक र्जर ठेित अिे.सिडर्ीर्े 
एकदा त्यार्ला सर्लहरे्ल, “आईच्या आजारपिा र्ंतर 
जगात आपि दोघेच एकमेकांिाठी आहोत.”

सिडर्ीर्े आपरे्ल शिेटच ेिर्े युरोपमध्ये 
घार्लिरे्ल. श्जथ ंत्याच ेियाच्या ८०व्या िर्ी 
नर्धर् झारे्ल. 



अध्याय ७ 

एक र्िीर् स्टूडडओ 

चार्ली पैशांच्या बाबत र्ेहमी िािध राहत 
अि.े तो फक्त दोर् खोल्यांच्या छोट्या घरात 
राहत अि.े पि शिेटी त्यार्े खचा करायर्ला
िुरुिात केर्ली. त्यार्े आपर्ली पहहर्ली कर, िात 
सिटाची र्लोकोमोबाइर्ल खरेदी केर्ली आणि एक 
ड्रायव्हर ठेिर्ला, जो त्याच्या बरोबर २० िर्े होता.
त्यार्े एक िचचि आणि स्ियंपाकी िुद्धा ठेिर्ला.

रॉबबर् हुड 
चचत्रपटातरे्ल दबंग 
असभर्ेता डगर्लि
फेयरबैंक्ि त्याच े
िगळ्यात चांगरे्ल 
समत्र होते. दोघेही 
एकमेकांच्या 
विरुद्ध होते.
डगर्लि बहहमुाख
व्यक्ती होते,
चार्ली अतंमुाख 
व्यक्ती होते.पि 
दोघांमध्ये टेनर्ि 
बद्दर्ल प्रेम आणि
श्जिंत विर्ोदी
भािर्ा होत्या.

त्याच ेिामाश्जक जीिर् अजूर्ही शांत होते.
शार्दार हॉर्लीिुड पाट्ाया त्यार्ला बबर्लकुर्ल पिंत 
र्व्हत्या. तो कधी दारू वपत र्िे आणि र् कधी 
धमु्रपार् करत अिे.तो आपल्या घरात मजेत राहत 
अि.े

डगर्लि 
फेयरबैंक्ि

चार्लीचा अचधकांश िेळ काम करण्यात जात 
अि.े त्यार्े िगळ्या चचत्रपटांच ेरे्लखर्, हदग्दशार्,
असभर्य आणि िंपादर् केरे्ल. तो आपर्ली काश्स्टंग 
स्ितःच करत अिे.



ए डॉग्ि र्लाइफ (१९१७ ) मध्ये, स्कै्रप्ि र्ािाचा 
एक भटका कुत्रा टै्रम्पचा समत्र होतो. चार्लीर्े नर्रीक्षि 
केरे्ल आणि भाग घेण्यािाठी अर्ेक शुद्ध िािाच ेकुत्र े
आरे्ल. मग त्यार्े स्थानर्क जातीच े मठ र्ािाच ेएक 
छोटं कुत्र ंसमळारे्ल. प्रिन्र् होऊर् चार्लीर्े त्यार्ला या 
चचत्रपटात घेतरे्ल आणि त्यार्ला आपल्या स्टुडडओच्या 
‘र्लोगो’ म्हिूर् ठेिर्ला.

त्यािर्ी, चार्लीर्े आपर्ला स्टूडडओ तयार 
करायर्ला िुरुिात केर्ली. त्यार्े हॉर्लीिुडच्या मधोमध 
िर्िेट बुरे्लिाडा िर पाच एकर जमीर् खरेदी केर्ली.
नतथ ंसर्लबंू आणि वपचची झाड ंखपू फुर्लत होती.
नतथ ंत्यार्े एक मोठी बाग केर्ली आणि एक 
श्स्िसमगं पूर्ल आणि टेनर्ि कोटा पि तयार केरे्ल.
ड्रीम स्टूडडओ एक बब्रहटश कॉटेज िारखे डडज़ाइर् 
केर्ला गेर्ला. आत कायाार्लय, मंच, ड्रसेिगं रूम, रीळ 
करण्याची जागा आणि नर्श्वचत रूपात एक कहटगं 
रूम होती. १९१८ मध्ये, स्टूडडओ बांधरू् तयार झार्ला.
चॅपसर्लर्र्े ओल्या सिमेंटमध्ये पाय ठेिर्ला आणि 
आपल्या पायाच ेछाप तयार केरे्ल ते टॅ्रम्पच ेमोठे 
बूट होते जे बाहेरच्या बाजूर्ला होते..



यािेळे पयतं, 

अमेररका प्रथम विवि
युद्धात र्लढत होती.
चार्लीर्े टॅ्रम्पर्ला िदी
घार्लण्याचा नर्िाय घेतर्ला.
छोटा मुर्लगा कताव्यािाठी 
बबर्लकुर्ल योग्य र्व्हता.
शोल्डर आम्िा (१९१८ )

मध्ये, एक कडक िाजेंटर्े 
टॅ्रम्पर्ला एका िरळ रेर्ेत 
परेड करण्याचा आदेश
हदर्ला. पि त्याच ेपाय 
बाहेरच्या बाजूर्े पडतात. 
युद्धाच्या तयारीिाठी, 
टॅ्रम्प आपातकार्लीर् पूती 
िाठी काही गोष्टी घेऊर् 
जातो: कॉफी-पॉट, पर्ीर 
आणि अडंी फें टण्यािाठी 
रिी िारख्या गोष्टी.

जेव्हा चचत्रपट जिळजिळ पूिा झार्ला, तेव्हा 
चार्ली घाबरर्ला की तो फारिा मजेदार र्ाही. तो 
त्यार्ला कचऱ्यात फेकिार होता. तेव्हा त्याचा समत्र 
डगर्लि फेयरबैंक्िर्े फुटेज बनघतरे्ल आणि रडण्या 
ऐिजी तो हिू र्लागर्ला. प्रेक्षकांर्ी ही जवे्हा अिं केर्लं 
तेव्हा र्ंतर चार्लीर्े चचत्रपट प्रदसशात केर्ला.

शोल्डर आम्िा चचत्रपट िेगार्े हहट झार्ला. युद्धाहूर् 
परतरे्लरे्ल िैनर्क खशु झारे्ल जेव्हा टै्रम्पर्े दवुमर्ांर्ा 
आपल्या मागच्या पायार्े ती प्रसिद्ध ककक मारर्ली.

चार्ली अजूर्ही आर्ंदार्े दोर् खोल्यांच्या घरात 
राहत होता.मग शोल्डर आम्िा प्रदसशात झाल्यार्ंतर तीर् 
हदििांर्तर अवििाहहत चार्लीर्,े समल्ड्रडे हैररि र्ािाच्या 
एका युिा असभर्ेत्रीशी र्लग्र् करूर् िगळ्यांर्ा 
आवचयाचककत केरे्ल. चार्लीर्े आपरे्ल पहहरे्ल घर खरेदी 
केरे्ल.ददैुिार्े चार्ली आणि समल्ड्रडे मध्ये िमार्ता कमी 
होती.दोर् िर्ाार्ंतर, त्यांच ेर्लग्र् मोडरे्ल. समल्ड्रडे हैररि 
बरोबर चार्ली



१९१९ मध्ये, चार्लीर्े इतर हॉर्लीिुड र्टांच्या 
बरोबरीर्े आपल्या चचत्रपटार्ला फंड समळिण्यािाठी 
आणि तो वितररत करण्यािाठी के कंपर्ी िुरु केर्ली.
यूर्ाइटेड आहटास्ट्ि र्ािाची ही कंपर्ी आजही 
यशस्िी आहे.

एक नर्माात्याच्या रुपात, चार्ली जे हिं ते करू 
शकत अि.े तो मोठा अचधक र्ाट्यपूिा चचत्रपट करू 
इश्च्छत होता.

अध्याय ८ 
हहट चचत्रपट 

चार्ली, जैकी कूगर् र्ािाच्या एका छोट्या 
मुर्लार्ला िाडवेिर्लच्या मंचािर एक श्जिंत र्तृ्य 
करतांर्ा बघत होता. त्या मुर्लार्े प्रेक्षकांर्ा तिेच 
मंत्रमुग्ध केरे्ल,जिे त्या ियात चार्लीर्े केरे्ल होते. 
चार्लीच्या मर्ात एक र्िीर् विचार आर्ला- एक 
अर्ाथ मुर्लाच्यािर चचत्रपट करण्याचा. मुर्लं आधीही 
चचत्रपटात आर्ली होती, पि त्यांर्ी एखाद्या
चचत्रपटात प्रमुख भूसमका केरे्लर्ली र्व्हती.

जैकी कूगर्



द ककड (१९२१) चार्लीच्या इतर 
चचत्रपटांपेक्षा हा चचत्रपट िेगळा होता. एक 
नर्देशक म्हिूर् तो त्याचा पूिा र्लांबीचा पहहर्ला 
चचत्रपट होता. जो एक ताि चार्लत अि.े श्स्थर 
दृष्यांसशिाय या चचत्रपटार्े एक कहािी 
िांचगतर्ली. िगळ्यात महत्िाच,े यात कॉमेडी 
आणि र्ाट्य या दोन्हींच ेसमश्रि होते. 
िुरुिातीच ेशीर्ाक अिे होते.

“याचा उपयोग होिार र्ाही,” एका प्रसिद्ध 
पटकथा रे्लखकार्े चार्लीर्ला म्हटरे्ल. “चचत्रपट एकतर 
कॉमेडी अिायर्ला पाहहजे र्ाहीतर र्ाटक.तमु्ही त्यांच े
समश्रि करू शकत र्ाही.” पि र्ेहमीिारखे चार्लीर्े 
आपल्या स्िभािार्ुिार केरे्ल.

चचत्रपटात जॅकी कूगर्र्े केरे्लल्या बेघर 
मुर्लाच ेिंगोपर् टॅ्रम्प करतांर्ा दाखिर्ला. आर्ंदी 
जोडी आपल्या िमजेर्े िाचतात.

हास्याबरोबर एक तिबीर –
आणि कदाचचत एक अश्रू

िुद्धा



काहीिेळेि चार्लीचा राग इतर असभर्ेत्यांिर 
कोिळत अि,े पि हळूहळू त्याच्यात आणि
त्याच्या िहकाऱ्यामध्ये एक र्ातं तयार 
झार्लं.चचत्रपटाच्या उत्कर्ा बबदंरु्ला एक िामाश्जक 
कायाकताा हार्लांकक चार्लीज़ का गुस्िा कभी-कभी 
अन्य जॅकीर्ला टॅ्रम्पच्या बाही मधरू् बाहेर ओढूर् 
काढतो.पडद्यािर प्रथमच टॅ्रम्प रडतो. तो छतािर 
पळतो आणि जॅकीर्ला िाचिण्यािाठी ट्रकिर 
चढतो.तोपयतं चचत्रपटगहृात प्रत्येकाच ेडोळे ओरे्ल 
झारे्लरे्ल अित.

द ककड हा चचत्रपट एक उत्कृष्ट कर्लाकृती 
म्हिूर् िम्मानर्त केर्ली गेर्ली. चार्लीच्या करे्लर्े 
उत्कर्ा गाठर्ला होता. र्लिकरच तो चचत्रपट जगभर 
हहट झार्ला. फ्रान्िर्े चचत्रपटाच्या उद्घाटर् 
हदििार्ला राष्ट्रीय िुट्टी घोवर्त केर्ली.

इनतहािार्े चार्लीर्ला पुढच्या चचत्रपटािाठी 
प्रेररत केरे्ल,जो अर्लास्का गोल्ड रश च्या
पाविाभूमीिर होती. १८९०च्या दशकाच्या शिेटी,
िोन्याच्या शोधात हजारो र्लोक अर्लास्कार्ला गेरे्ल.
द गोल्ड रश (१९२५) मध्ये, चार्लीर्े अर्लास्कािारखा 
हदििारा िेट तयार करण्यािाठी खपू खचा केर्ला. 
नतथ ंदहा कका श कुत्र ेआणि एक श्जिंत पांढरे 
अस्िर्ल आिरे्ल. र्कर्ली स्र्ोफील्ड तयार 
करण्यािाठी एक टर् मीठ आणि पीठ ट्रक मध्ये 
टाकरे्ल गेरे्ल. बफााच्या दृवयांिाठी कंफेटीच े ट्रकर्लोड
आिरे्ल गेरे्ल.



चचत्रपटाच ेउद्घाटर् कॅसर्लफोनर्ायाच्या सिएरा 
र्ेिादा पिातामध्ये शूट केर्लं गेर्लं. चार्लीर्े िोर्े 
खोदिाऱ्या व्यक्तीची भूसमका करण्यािाठी िहाश े
अचधकच ेर्लोक काम करण्यािाठी ठेिरे्ल. एक 
अविस्मरिीय दृवयामध्ये ते एकटे पहाडािर एका रेर्ेत 
चढतात. मग पडद्यािर एक विचार चमकतो.

कुठूर्ही तीर् हदिि र्लांब
एकटा िोर्ं शोधिारा

आणि नतथ ंएक टॅ्रम्प आहे, जो एका बफााच्या 
खडका फोडण्याचा प्रयत्र् करत आहे. र्क्कीच त्याची 
गोर्ल टोपी त्याच्या डोक्यािर आहे आणि त्याची 
काठी त्याच्या हातात आहे. खपू आधी भकेुर्े तो 
मरत होता, टॅ्रम्प थैंक्िचगविगंच्या जिेिािाठी 
आपर्ला बूट उकळत होता. ते तो एका पक्िान्र्ा
िारखे िाढत आहे. तो हदखािा करतो की फािड्याच े
पट्ट्या र्ुडल्ि आहेत.

र्ंतर टॅ्रम्पची एक डडर्र पाटीत जेिण्याच ेस्िप्र्ं 
आहे. त्यार्े दोर् डडर्र रोर्लमध्ये काटा घार्लण्याच े
र्ाटक केरे्ल. आणि र्ाटक केर्लं की बुटांची जोडी र्ाच 
करत आहे. प्रेक्षकांर्ा हे दृवय एिढं आिडर्लं की काही 
चचत्रपटगहृात चचत्रपट थांबिूर् परत र्लािािा र्लागर्ला. 
(हा ऑर्र्लाइर् बघण्यािाठी प्रमुख शब्द चॅपसर्लर् फोका  
र्तृ्य शोधा.)

प्रशंिक आणि आर्लोचकांर्ी िमार् रूपात द गोल्ड 
रश पिंत केर्ला. "चॅपसर्लर् खपू प्रनतभाशार्ली आहे!" एक 
िमीक्षकार्े न्यूयॉका  हेराल्ड हट्रब्यूर्मध्ये सर्लहरे्ल.



जेव्हा चार्लीच ेकफल्मी जीिर् फुर्लत होते,त्याच े
गहृस्थी जीिर् खराब होत होते. आता तो दिुऱ्या
घटस्फोटार्ला तोंड देत होता. खरंतर आपर्ली पत्र्ी र्लीरा 
गे्र बरोबरच ेत्यार्ला दोर् मुर्लं होतं. पि हे र्लग्र् खपू 
दःुखद होते.. 

चार्ली आपल्या कामात इतका मग्र् होता की 
त्याच्याजिळकुटंुबार्ला देण्यािाठी िेळ र्िे. घरात एकटी 
राहहल्यार्े सर्लटा रागात होती. आणि नतर्े ही माहहती 
पत्रकारांर्ा हदर्ली. १९२७ मध्ये चॅपसर्लर्चा घटस्फोट 
बातम्यांमध्ये पिरर्ला. चार्लीच ेिैयश्क्तक जीिर् आता 
त्याच ेराहहरे्ल र्व्हते. र्ंतर त्याच्या चाररत्रािर हल्र्ला 
झाल्यार्े तो खपू त्रािर्ला.

सर्लटा गे्र

घटस्फोटाच्या काळात चार्ली द िका ि 
(१९२८) चचबत्रत करत होता. ही त्याची नतिरी 
कर्लाकृती होती. ट्रम्प आपल्या पाठीिर 
माकडांिहहत एका उंच तारेिर चार्लत आहे. उंच 
तारेिरच ेचार्लिे चार्लीच ेिास्तविक जीिर् 
दाखित.े



अध्याय ९ 
ट्रम्प बाहेर पडतो.

१९२०च्या दशकाच्या शिेटी, मूक 
चचत्रपटांच ेजग पूिापिे उर्लटे झारे्ल. आता 
चचत्रपट आिाजािहहत तयार होत 
होते.आिाजाच ेचचत्रपट र्लिकरच र्लोकांर्ा आिडू 
र्लागरे्ल. प्रेक्षकांर्ी प्रथमच पडद्यािरच्या 
असभर्ेत्यांच ेआिाज ऐकरे्ल. ददैुिार्े काहीच े
उच्च उच्चार पातळ, आणि कका श होते. त्यांच े
करीयर िपाट झारे्ल.

चार्ली काय करिार? त्यार्ला माहीत होते 
की तो एक शब्द बोर्लर्ला, सर्लहटर्ल टै्रम्पची जाद ू
िंपूर् जाईर्. म्हिूर् चार्लीर्े ही प्रितृ्ती कमी 
करण्याचा नर्िाय घेतर्ला. १९२८ मध्ये त्यार्े 
अजूर् एक मूक चचत्रपट, सिटी र्लाइट्ि (१९३१) 

िर काम केर्लं. प्रेक्षक अजूर्ही टॅ्रम्पचा आिाज 
ऐकू शकत र्व्हते.पि त्याची उचकी ऐकू
शकत होते. एका प्रफुश्ल्र्लत करण्याऱ्या दृवयात, 

ट्रम्प एक सशट्टी िाजितो आणि जेव्हा तो 
सशट्टी िाजित अिे तेव्हा उचकीचा आिाज 
ऐकू येत अिे.

मग र्लिकरच मूक चचत्रपटांर् िंगीत त्या
त्या चचत्रपट गहृात वपयार्ो िादकांच्या द्िारे 
आणि आयोजकांच्या द्िारे हदरे्ल जाऊ
र्लागरे्ल.आता चार्ली स्ितः िंगीत रचत अिे. 
त्यार्े आपर्ली गािी स्ितः सर्लहायर्ला िुरुिात 
केर्ली. कदाचचत ही प्रनतभा त्यार्ला त्याच्या 
िडडर्लांकडूर् िारवयार्े समळार्ली अिेर्ल. चार्लीर्े 
कधी िंगीत सशकरे्ल र्ाही, म्हिूर् तो फक्त धरू् 
गुिगुित अिे. आणि र्ोट्ि कोिी सर्लहहत अि.े
“मग चार्लीच्या के्रडडटच्या र्लांब िूचीमध्ये 
िंगीतकार" पि जोडरे्ल गेरे्ल.



चचत्रपटगहृ 

१९२०च्या दशकात चचत्रपटगहृ फॅन्िी महार्ल 
झारे्ल.स्िस्त "नर्कर्लोडडयर्“ च्या जागी िंगमरमरच े
खांब, भव्य र्लाकडी दरिाजे आणि गासर्लच्यांच ेमोठे 
चचत्रपटगहृ तयार झारे्ल. काहींर्ा बांधण्यािाठी 
र्लाखोरुपये र्लागरे्ल.१९३० च्या दशकापयतं 
चचत्रपटगहृात पाण्याची विक्री झार्ली, मग पॉपकॉर्ाचा 
िुंगध चचत्रपटाशी जोडर्ला गेर्ला.

ग्रूमर्च े चीर्ी चथएटर, र्लॉि एंश्जल्ि 

डटे्रॉइटमध्ये फॉक्ि चथएटरच्या आत 

िगळ्यात मोठा बदर्ल तेव्हा झार्ला जेव्हा 
"टॉकीज“च ेआगमर् झारे्ल. मूक चचत्रपट 
काळातीर्ल वपयार्ो आणि ऑगार् िादक आणि 
आयोजकांर्ा आपर्ली र्ोकरी घार्लिािी र्लागर्ली.
त्यांच्या जागी विशार्ल स्पीकर आणि र्िीर् ध्िर्ी 
िाद्येर्लािर्ली गेर्ली.



सिटी र्लाइट्ि १९३१ मध्ये बघण्यािाठी बाहेर 
आर्ला.चचत्रपट बघिारे मूक चचत्रपट नतककटे काढूर् 
बघतीर्ल का? चार्ली म्हिार्ला, हो! चचत्रपट अजूर् एकदा 
ब्र्लॉकबस्टर झार्ला.

सिटी र्लाइट्ि तयार करण्यािाठी चार्लीर्ला तीर् िर्े 
र्लागर्ली. आता एक ब्रेक घेण्याची िेळ होती- एक 
चांगर्ला मोठा ब्रेक. चार्लीर्े १६ महहन्यािाठी हॉर्लीिुड 
िोडर्लं आणि तो यूरोप आणि आसशया कफरायर्ला
गेर्ला.प्रिािाच्या दरम्यार् त्याची भेट विसं्टर् चचचार्ल, 

महात्मा गांधी, एच. जी. िेल्ि आणि जॉजा बर्ााडा शॉ 
िारख्या महापुरुर्ांशी बेट झार्ली.तो एका जिळच्या 
हठकािी थांबर्ला. 

एक हदिि र्लंडर्मध्ये, तो बाहेर पडर्ला
आणि आपल्या जुन्या शाळेत हैर्िेर्लर्ला गेर्ला. 
जुन्या विटांची शाळेिारखी हदित होती. जेव्हा 
तो िात िर्ााचा अितांर्ा नतथे गेर्ला होता. चार्ली 
एक िरप्राइज भेट देण्याच्या उद्देशार्े आत 
गेर्ला. भोजर् कक्षात चारश ेमुर्लांर्ी त्यार्ला 
पाहताच िेड ेझारे्ल. चार्लीर्े आपल्या टोपीच्या 
टोकार्ला स्पशा केर्ला आणि ती त्याच्या
डोक्यािरूर् जादिूारखी उडार्ली. त्यार्े आपरे्ल 
पाय बाहेर काढरे्ल आणि आपर्ली प्रसिद्ध टॅ्रम्प 
िॉक केर्ला. मुर्लं आर्ंदार्े ओरडू र्लागरे्ल. चार्ली 
त्यांच्यातर्लाच एक होता. त्यार्े हे सिद्ध केरे्ल 
की गररबी कोिार्लाही मागे ठेिू शकत र्ाही.



त्या रात्री आपल्या हॉटेर्लच्या खोर्लीत जाऊर् 
चार्ली रडर्ला. त्याच्या र्लहार्पिाच ेहदिि त्यार्ला 
आठिरे्ल. त्यार्े रे्लखक थॉमि बका र्ला िाचंगतरे्ल की 
हा प्रिाि “त्याच्या जीिर्ातर्ला िगळ्यात मोठा 
भािर्ात्मक अर्ुभि होता."

जेव्हा चार्ली आपल्या प्रिािातूर् परत आर्ला,
तेव्हा देशात महमंदी पिरर्ली होती. र्लाखो र्लोकांर्ी 
आपर्ला रोजगार घार्लिर्ला होता ककंिा कमी
मजुरीिर र्ोकरी करायर्ला ते मजबूर झारे्ल होते.
चार्लीर्ला त्यांच्याप्रनत िहार्ुभूती िाटत होती. त्यार्े 
एका िंदेशािहहत एक कॉमेडी करण्याचा नर्िाय 
घेतर्ला. एकदा परत त्यार्े एक मूक चचत्रपट 
करण्याची हहमंत केर्ली. पि तो त्याचा शिेटचा 
चचत्रपट होता.

मॉडर्ा टाइम्ि (१९३६) मध्ये टॅ्रम्पर्ला एका 
फॅक्टरीच्या अिेम्ब्र्ली र्लाईर्िर काम करतांर्ा 
दाखिर्लं गेर्लं. र्लंडर्मध्ये एका तरुिाच्या रुपात 
चार्लीर्े एका वप्रटंरिाठी काम केर्लं. प्र्लाटंमध्ये 
एक विशार्ल वप्रहंटगं प्रेि दाखिर्ला गेर्ला. मोठे 
मशीर् चार्लतांर्ा बघूर् चार्ली घाबरर्ला, “मर्ला 
िाटर्लं की ते मर्ला खाऊर् टाकेर्.” आधनुर्क 
काळात चार्लीची ही आठिि र्लोकांर्ा हिू आिते.
एक राक्षि मशीर्च ेदात टॅ्रम्पर्ला पकडतात आणि 
चगयर त्यार्ला चाितात.

प्रफुश्ल्र्लत करिाऱ्या दृवयातूर् एक गंभीर 
िंदेशिुद्धा होता. चॅपसर्लर्र्ला चचतंा होती की
कारखान्याच्या कमाचारया बरोबर कधी कधी मशीर् 
िारखा व्यिहार केर्ला जात अिे, माििांिारखा र्ाही. 

चचत्रपटातीर्ल शिेटच्या दृवयामध्ये, टॅ्रम्प आणि 
त्याची प्रेसमकेर्े आपर्लं ििाकाही घार्लिूर् बितात. पि 
टॅ्रम्प नतर्ला खशु करण्यािाठी आणि नतर्ला हििण्याचा 
प्रयत्र् करे. मग जोडी हातातहात घार्लूर् दरू नर्घूर् गेरे्ल.

त्याबरोबर सर्लहटर्ल टॅ्रम्प चचत्रपटातीर्ल जगातूर् 
गायब होतो.



चार्लीचे िगळ्यात र्लोकवप्रय गीत

चार्लीर्े मॉडर्ा टाइम्ि च ेथीम
गाण्यािाठी एक ह्रदयार्ला स्पशा करिारी धरू् 
रचर्ली होती. िर्ाा र्ंतर, जॉर् टर्ार आणि
जेफ्री पािान्िर्े त्यात शब्द जोड़रे्ल. हे ‘हास्य’ 
र्ािाच ेएक गािे हहट झारे्ल. गाण्याच्या शब्दात 
सर्लहटर्ल टॅ्रम्पची िकारात्मक, श्जंकिारया  
भािर्ेर्ला पकडरे्ल होते. “हाि जरी तुझे मर् 
दखुत अिरे्ल तरी. जरी तुझ ेह्र्दय भंगरे्ल अिरे्ल 
तरी हाि.” अर्ेक महार् गायकांर्ा ‘स्माईर्ल 
‘रेकॉडा केरे्ल आहे. ज्यात र्ेट ककंग कोर्ल, 

माइकर्ल जैक्िर् आणि बारबरा स्ट्रीिंड िामीर्ल 
होते.

अध्याय १० 
नर्िाािर् (एक्िआईर्ल)

१९३९मध्ये द्वितीय 
विवि युद्ध िुरु झारे्ल 
तेव्हा जमार् हुकुमशहा 
अडोल्फ हहटर्लरर्े पोर्लैंड 
िर आक्रमि िुरु केरे्ल.
हहटर्लर आणि चार्ली फक्त 
चार हदििांर्ी मोठे-छोटे 
होते. दोर् माििं काही
मयाादेपयतं एकमेकांिारखे 
हदित. काही र्लोकांच्या
म्हिण्यार्ुिार हहटर्लरर्े
आपल्या समशांच ेडडझाईर् 
मुद्दाम तिे ठेिरे्ल होते 
कारि सर्लहटर्ल टै्रम्पिारखा 
त्यार्ला र्लोकवप्रय व्हायच े
होते.

खरतरं, हहटर्लरर्े ही गोष्ट स्पष्ट केर्ली होती की 
तो चपैसर्लर्चा नतरस्कार करतो. हहटर्लरर्े विचार केर्ला 
की चॅपसर्लर् यहूदी होता, आणि हहटर्लर िगळ्या
यहुदीचा नतरस्कार करत होता. “माझ्या कडे िम्मार् 
र्ाही," चार्ली म्हिार्ला.

अडॉल्फ हहटर्लर



१९३९ मध्ये, चार्लीर्े भयार्क हुकुमशहाचा 
उपहाि करण्यािाठी एक चचत्रपट िुरु केर्ला. द गे्रट 
डडक्टेटर (१९४०) त्यांची पहहर्ली बोर्ली चचत्रपट होता. 
चार्लीर्े यात दोर् भूसमका केल्या. एक होती हहटर्लर 
िारखा हुकुमशहा एडीर्ॉयड हहकेंर्लची. आणि दिूरी 
भूसमका एक शांत आणि प्रनतश्ष्ठत यहूदी न्हाव्याची 
.

चार्लीर्े दाखिर्लं की हहटर्लर िास्तिात किा 
होता - एक शखेी समरििारा, िते्तचा भुकेर्ला, आणि 
िेडा. एका प्रसिद्ध दृवयात हुकुमशहा एका गोर्ल 
फुग्याबरोबर र्ाच करतो. तो एक हास्य बॅरे्लमध्ये 
उडी घेतो आणि रडतो. मग त्याच्या चहेऱ्यािर फुगा 
फुटतो.  

जमार्ी िोडूर्, गे्रट डडक्टेटर र्ला एक मोठे 
यश समळारे्ल. हहटर्लरर्े तो चचत्रपट दाखिू हदर्ली 
र्ाही. न्यूयॉका  हेराल्ड हट्रब्यूर्च्या एका 
िमीक्षकार्े सर्लहरे्ल, “त्या चचत्रपटामुळे जग िेड ं
झार्लं,ती एक िटीक कॉसमक कमेंट्री होती." 
चार्लीर्े यूरोपमध्ये युद्ध िुरु होण्याच्या आधी 
के आठिड्यार्ंतर चचत्रपट िुरु केर्ला. त्यार्ंतर 
त्यार्े म्हटरे्ल की जर त्यार्े हा चचत्रपट केर्ला 
र्िता तर ते येिाऱ्या युद्धाची भयार्कता 
िमजू शकरे्ल र्िते.

चचत्रपटाची यशासशिाय चार्लीिाठी १९४० 
च ेदशक खपू कठीि िर्ा होते. त्याची पहहर्ली 
कफल्म बॉक्ि ऑकफि चचत्रपट फ्र्लॉप झार्ला.
ती एक मडार समस्ट्री होती ज्याचे र्ाि 
मॉश्न्ियोर िदौक्ि (१९४७) होते. पि  
यापेक्षाही िाईट गोष्ट म्हिजे चार्लीर्ला 
अमेररकेच्या बाहेर काढण्याच्या गोष्टी िुरु 
झाल्या.र्लोकांर्ा तो कम्युनर्स्ट अिल्याचा 
िंशय होता.

द्वितीय विवि युद्ध िमाप्त झाल्यािर,
अमेररका आणि िोवियत िंघामध्ये खपू ताि 
होता. त्या दोर् महाशक्ती होत्या - एकमात्र 
राष्ट्र जे परमािु बॉम्ब पाडण्याि िक्षम होते.



खरंतर त्याकाळात प्रत्यक्ष र्लढाई र्लढर्ली गेर्ली 
र्ाही, या काळार्ला शीत युद्ध म्हटरे्ल जाऊ र्लागरे्ल.
िोश्व्हएत िंघ एक िाम्यिादी राष्ट्र होते. नतथ ं
केिळ एकच राजर्नैतक दर्ल होते, आणि नतथं
र्लोकांर्ा आपर्लं अिं स्िातंत्र र्व्हतं.

अमेररकेत, दहशत पिरर्ली होती की कम्यनुर्स्ट 
ित्ता ताब्यात घेण्यािाठी देशात गुप्तपिे काम करत 
आहेत. अमेररकर् िरकारर्े "गैर-अमेररकी कामं " 
करिाऱ्या कोित्याही व्यक्तीिर िंशय घेऊर् 
कायािाही केर्ली. (याचा अथा होता की ती व्यक्ती 
एक कम्युनर्स्ट आहे.) िुर्ाििी एक "विच हंट" 
िारखी झार्ली. र्लोकांर्ी आपर्ली र्ोकरी घार्लिर्ली 
आणि त्यांर्ा इतर कोितंही काम समळिे अशक्य 
होते. हॉर्लीिुड कफल्म इंडस्ट्रीच े र्लोक र्ेहमी 
यागोष्टीच ेसशकार होत अित.

पि चार्ली चॅपसर्लर्िर नर्शाि का िाधरे्ल गेरे्ल? 
अर्ेक र्लोकांर्ी विचार केर्ला की त्यांच ेराजर्ैनतक विचार 
खपू कट्टर आहेत. त्याबरोबरच त्यांर्ा कधीही अमेररकर् 
र्ागररक होण्याची इच्छा र्व्हती. जेव्हा त्यांर्ा विचाररे्ल 
गेरे्ल,त्याच ेकारि तेव्हा त्यांर्ी उत्तर हदरे्ल, “मी जगाचा 
र्ागररक आहे.” चार्ली तोपयतं तीर् घटस्फोट घेऊर् 
चकुर्ला होता. प्रत्येक िेळी प्रेिर्े त्यार्ला जगािमोर 
आिर्लं होतं. त्यात चार्लीची प्रनतमा खराब झार्ली होती.

चार्लीर्े दृढ़पिे म्हटरे्ल की तो कम्युनर्स्ट र्व्हता.
तिं पाहहर्लं तर एफबीआईर्े चॅपसर्लर् िर दोर् हजार 
रुपयांपेक्षा अचधक पार्ांची फाइर्ल जमा केर्ली, पि 
त्याच्या विरोधात कोिताही पुरािा समळार्ला र्ाही.



या िाऱ्या उर्लथापार्लथीत चार्लीर्ला अरॅ्ा 
ओ'र्ीर्ल बद्दर्ल प्रेम िाटू र्लागरे्ल. ती प्रसिद्ध 
र्ाटककार यूजीर् ओ'र्ीर्ल यांची मुर्लगी होती.
ती एक बुद्चधमार्, िुंदर महहर्ला होती. आणि 
नतर्लाही चार्लीबद्दर्ल प्रेम िाटू र्लागरे्ल. त्यांर्ी 
जूर् १९४३ मध्ये र्लग्र् केरे्ल. तीर् अिफर्ल
वििाहा र्ंतर, चार्लीर्ला शिेटी दीघाकाळ 
हटकिारे आणि श्स्थर प्रेम समळारे्ल.त्यांर्ा आठ 
मुर्लं झार्ली.

ओर्ा ओ'र्ीर्ल आपरे्ल िडीर्ल
यूजीर् ओ'र्ीर्लो बरोबर 

१९५२ मध्ये, चार्ली अॅर्ा अप्ळंू मुर्लाच्या िोबत 
युरोपर्ला रिार्ा झारे्ल. चार्लीची नतिरी बोर्लका 
चचत्रपट, र्लाइमर्लाइट (१९५२) च ेउद्घाटर्ािाठी
र्लंडर्र्ला जात होते. (अचधकांश अमेररकी चथएटर 
मार्लकांर्ी चचत्रपटािर बंदी घातर्ली होती.)



िमुद्रात दोर् हदििार्ंतर चार्लीर्ला अमेररकर् 
िरकार कडूर् िंदेश आर्ला की तो देशात तोपयतं 
प्रिेश करू शकत र्ाही जोपयतं स्ितः एक प्रामाणिक 
र्ागररक म्हिूर् स्ितःर्ला शाबबत करत र्ाही. चार्लीर्ला 
खपू राग आर्ला, त्यांर्ी दत्तक घेतर्लार्ला देशही त्यांच्या 
हल्र्ला करत होता. मग त्यांर्ी कायमिंपूिा अमेररका 
िोडण्याचा नर्िाय घेतर्ला.

चशै्प्र्लर् यूरोपमध्ये काही काळ कफरर्ला आणि 
र्लक्झरी हॉटेर्लमध्ये राहहर्ला. मग १९५२ मध्ये चार्ली 
आणि अॅर्ा यांर्ी श्स्िझर्लडं येथे एक खपू छार् इस्टेट 
खरेदी केर्ली. नतथरू् श्स्िि आल्प्ि आणि झगमगता  
श्जर्ेव्हा तर्लािाच ेदृवय हदित अिे. चार्लीर्े आपर्ली 
शिेटची पंचिीि िरे् आर्ंदार्े नतथे घार्लिर्ली.

पररिार ऐशोआरामात नतथे राहत होता.
१७०० च्या दशकात बांधरे्लल्या १९ खोल्यांची 
देखभार्ल करण्यािाठी र्ोकरांची मोठी फौज होती.
३५ एकराची िंपत्तीत राखिदार आणि माळी 
िुद्धा होते. 

श्स्िझर्लडंमध्ये चार्ली व्यग्र होता. त्यांर्ी 
आपल्या मूक चचत्रपटांच ेमूळ िंगीत सर्लहरे्ल. ते 
एकमेि अशी व्यक्ती होते ज्यांर्ी आपल्या 
चचत्रपटािाठी िंगीत सर्लहिे, असभर्य करिे, 
नर्देशर् करिे, कास्ट करिे, नर्मााि करिे या 
िगळ्या गोष्टी केल्या. हे करिारे ते एकमेि 
नर्मााते होते. त्यांर्ी आपरे्ल मागचे दोर् चचत्रपट 
ए ककंग इर् न्यूयॉका  (१९५७) आणि 
ए काउंटेि फ्रॉम हॉन्ग कॉन्ग (१९६७) पि तयार 
केरे्ल. कोिताही चचत्रपट त्यांच्या मागच्या 
चचत्रपटािारखा र्लोकवप्रय झार्ला र्ाही.

जीिर्ाच्या या शिेटच्या पाडािािर ते 
कौटंुबबक जीिर्ात पहहल्या पेक्षा अचधक खशु 
ओटे. त्यांच्या िगळ्यात छोट्या मुर्लाचा जन्म 
झार्ला तेव्हा ते ७३ िर्ााच ेहोते. त्यांचा मोठा 
मुर्लगा, चाल्िा जूनर्यर आणि भाऊ सिडर्ीही 
भेटायर्ला आरे्ल. चार्लीर्े आपरे्ल जुर्े चचत्रपट 
आपल्या मुर्लांबरोबर हिेर्लीच्या मोठ्या हॉर्ल मध्ये 
बघायर्ला आिडत अिे. चार्ली पेक्षा जोरात कोिीच 
हिरे्ल र्ाही.



अध्याय ११ 
अनंतम र्मस्कार 

श्स्िि पहाडामध्ये 
कफरतांर्ा चार्लीर्े आपल्या 
र्लांबर्लचक आणि पूिा 
जीिर्ाबद्दर्ल विचार 
केर्ला.१९६४ मध्ये त्यांर्ी िगळं 
काही कागदािर 
सर्लहरे्ल.:"िका हॉउि" मधीर्ल 
दःुखभरे हदििांपािूर् 
चॅपसर्लर्च ेगौरिाच्या  
हदििापयतं.त्या मूक 
असभर्ेत्यार्े पाचश ेपार्ं 
सर्लहर्ली. त्या पुस्तकाचा अर्ेक 
भार्ात अर्ुिाद झार्ला.आणि
जगात पुस्तक बेस्टिेर्लर 
झारे्ल.

आता चार्लीच ेकुरळे केि एकदम पांढरे झारे्ल 
होते. तो श्स्िसमगं करूर् आणि टेनर्ि खेळूर् एकदम 
कफट राहत अि.े तो आपल्या मुर्लांबरोबर र्लॉर्िर 
फुटबॉर्ल खेळत अिे. शिेटी ित्तरच्या दशकात त्याच े
िुंदर शरीर थकू र्लागरे्ल. एक िेताची काठी जी त्यांची 
जुर्ी प्रसिद्ध आधार होती, आता चार्लण्यािाठी नतची 
मदत घ्यािी र्लागत होती.

यािेळे पयतं, अमेररकेत चार्लीच्या प्रती र्रम 
भािर्ा झाल्या होत्या. िंहदग्ध कम्यनुर्स्टाचंी 
जुर्ी भीती कमी झार्ली होती. चचत्रपट 
इनतहािकार चार्लीची चचत्रपटातीर्ल अग्रिी 
भूसमकेच ेकौतुक करत होते. त्यांच्या र्लक्षात आरे्ल 
चार्लीची कॉमेडी प्रत्येक काळात ककती उपयुक्त 
आहे. “चचत्रपट इनतहािातीर्ल िगळ्या महार् 
असभर्ेता त्याच्यासशिाय कोि होता?” १९९५ च्या 
एका ििेक्षिात चचत्रपट िमीक्षकांर्ी 
विचाररे्ल.त्यांर्ी चार्ली चपैसर्लर्र्ला एक र्ंबर हदर्ला.

१९७२ मध्ये, त्यांर्ा एक विशरे् अकादमी 
पुरस्कार हदर्ला गेर्ला. त्यांर्ी “चर्ल चचत्रपटांर्ा त्या 
काळात करे्लच ेरूप हदरे्ल होते. ती त्यांची महार् 
भूसमका होती.

आपर्ला विशरे् ऑस्कर प्राप्त करण्यािाठी 
चार्लीर्े अमेररकेिाठी उड्डाि केरे्ल.िीि िर्ाात तो 
पहहल्यांदा अमेररकेत जात होता. द ककड च े
स्क्रीनर्गंिाठी त्याचा पहहर्ला मुक्काम न्यूयॉका  
सिटी होता.

मग ते हॉर्लीिुडर्ला पि गेरे्ल.तेव्हा त्यांर्ी 
द ककड च ेआपर्ला तरुि िहकारी जैकी कूगर् र्ला 
बनघतरे्ल तेव्हा चार्ली स्फंुदरू् स्फंुदरू् रडू र्लागरे्ल. 
मूक चचत्रपटार्े चांगल्या िाईट हदििांच्या 
आठििी ताज्या केल्या.



चार्ली या गोष्टीर्ला घाबरत होते की ऑस्कर 
पुरुस्काराच्या दरम्यार् प्रेक्षकांची काय प्रनतकक्रया 
अिीर्ल. पि त्यांची भीती र्लिकरच दरू झार्ली. जेव्हा 
चार्ली मंचािर आरे्ल, तेव्हा प्रेक्षकांर्ी त्यांच्यािाठी उभे
राहूर् बारा समनर्टापयतं टाळ्या िाजिल्या.. "ओह,

तुम्ही अद्भुत, प्रेमळ र्लोक आहात,” ते प्रके्षकांर्ा 
म्हिारे्ल. चार्लीच्या चहेऱ्यािरूर् अश्रू िाहत होते.

१९७५ मध्ये महारािी एसर्लजाबेथ द्वितीय 
यांर्ी इंग्र्लैंडच्या मुर्लार्ला र्ाइट ही पदिी हदर्ली. 
एका छोट्या गल्र्लीतर्ला मुर्लगा आता िर चार्ली 
चपैसर्लर् होता.

दोर् िर्ाार्ंतर, णििमिच्या हदिशी
चपैसर्लर्चा श्स्िझर्लडंच्या घरी मतृ्य ूझार्ला. 
त्यांची प्रेमळ अॅर्ा आणि मुर्लं त्यांच्याभोिती 
जमा झारे्ल होते. हे एक उल्रे्लखर्ीय जीिर्ाच े
अनंतम दृवय होते. ते अठ्ठांशी िर्ााच ेहोत.े

२०१६ मध्ये चार्लीच्या एकश ेवििािा   
िाढहदिि त्याचा स्टारडम आवचयाजर्क िाढर्ला  
झार्ली म्हिूर् िाजरा करण्यात आर्ला. त्याच्या 
िाढहदििाचा िन्मार् करण्यािाठी चार्ली आणि 
अॅर्ाच्या श्स्िि हिेर्ली मध्ये एक चॅपसर्लर् 
िंग्रहार्लय उघडरे्ल गेरे्ल.

िगळीकड ेचार्लीची प्रशंिा होत होती. पि 
चार्लीर्े एकदा स्ितःच म्हटरे्ल होते, “मी फक्त 
एक छोटािा नर्केर्ल कॉमेडडयर् आहे जो
र्लोकांर्ा हििण्याचा प्रयत्र् करतो आहे.”



चार्ली चॅपसर्लर्चा जीिर्काळ

१८८९ चाल्िा स्पेंिर चपैसर्लर्चा जन्म १६ एवप्रर्ल र्लंडर्मध्ये झार्ला.
१८९६ अर्ाथ आणि नर्राचश्रत मुर्लांिाठी अिरे्लल्या हैर्िेर्ल स्कूर्लमध्ये पाठिरे्ल.
१९०१ त्यांच ेिडीर्ल, चाल्िा चपैसर्लर् िीनर्यर, अडतीि िर्ााच ेअितांर्ा दारू वपण्यामुळे मरि पािरे्ल.
१९०३ शर्लाक होम्िमध्ये प्रदशार्
१९०८ शोमैर् फे्रड कार्ोर्े चार्लीर्ला त्यांच्या पैंटोमाइम कॉमेडीत असभर्य करण्याच ेकाम हदरे्ल.
१९१३ कीस्टोर् स्टूडडयो बरोबर िंकेत
१९१४ र्े सर्लहटर्ल टै्रम्प पात्राचा शोध र्लागर्ला.
१९१५ एस्िर्े कफल्म नर्मााि कंपर्ीिाठी टै्रम्पच ेकाम िुरू केरे्ल.
१९१८ शोल्डर आम्िा एक स्मैश हहट झार्ली.
१९२१ द ककड त्यांची पहहर्ला चररत्र चचत्रपट होता, जो िमीक्षेिाठी प्रदसशात केर्ला होता.
१९२४ द गोल्ड रश (१९२५ ) च ेशूहटगं िुरू झारे्ल.
१९३१ सिटी र्लाइट्िच ेविवि प्रीसमयर
१९३६ मॉडर्ा टाइम्ि, एक कारखाण्यात मॉि प्रोडक्शर् र्लाइर्च्या बाबत.
१९४० द गे्रट डडक्टेटर, एक द्वितीय महायुद्धािर व्यंग्य
१९४३ अॅर्ा ओ'र्ीर्लशी र्लागि, त्यांर्ा आठ मुर्लं झार्ली.
१९७२  त्यांचा अमेररकी श्व्हिा रद्द केर्ला गेर्ला.
१९७२ पररिारार्ला श्स्िझर्लडं मध्ये र्ेरे्ल.
१९७२ एक विशरे् अकादमी पुरस्कार प्राप्त झार्ला.
१९७५ महारािी एसर्लजाबेथ द्वितीय यांर्ी चार्लीर्ला "िर“ या पदिीर्े िन्मानर्त केरे्ल.
१९७७ णििमिच्या हदिशी अठ्ठांशी िर्ी त्यांचा घरातच मतृ्यू झार्ला.



विविाच्या िर्ािळी 

१९00 - एस्केप कर्लाकार हैरी हौहदर्ीर्े प्रथम र्लंडर्च्या िंगीत हॉर्लमध्ये कायाक्रम केर्ला.
१९११ - हॉर्लीिुड, कॅसर्लफोनर्ाया मध्ये अर्ेक चचत्रपट स्टुडीओ नर्घारे्ल.
१९१३ - हेर्री फोडार्े फोडा कारच ेमोठ्या प्रमािािर उत्पादर् करण्यािाठी पहहर्ली चार्लिारी चर्लती अिेंबर्ली 
र्लाइर् स्थापर् केर्ली.
१९१७ - अमेररकेर्े प्रथम विवि युद्धात भाग घेतर्ला (१९१४-१९१८ )

१९२७ - जैज़ सिगंरर्े "टॉककंग वपक्चिा“च्या र्व्या युगार्ला िुरुिात 
१९२९ - हॉर्लीिुड मध्ये पहहर्ला अकादमी पुरस्कार िमारोह आयोश्जत केर्ला गेर्ला. 
१९३० - इंग्र्लैंडर्े गरीबाच्या िहाय्याच्या कायाक्रमािाठी "िका हाउि" स्थावपत केरे्ल.
१९३२ - िॉल्ट डडस्र्ेर्े आपर्ली पहहर्ली रंगीत कफल्म तयार केर्ली, एक छोटं काटूार् ज्याचे र्ाि होते "फ्र्लाििा एंड 
ट्रीज" 
१९४१ - पर्ला हाबारिर जपार् बॉश्म्बंग र्ंतर अमेररकेर्े द्वितीय विवि युद्ध ( १९३९-१९४५) मध्ये प्रिेश केर्ला.
१९५० – कोररयर् युद्ध तेव्हा िुरु झारे्ल जेव्हा कम्युनर्स्ट उत्तर कोररयार्े दक्षक्षि कोररया िर आक्रमि केरे्ल.
१९५२ - राजकुमारी एसर्लजाबेथर्ला इंग्र्लडची महारािी एसर्लजाबेथ द्वितीयचा मुकुट घातर्ला गेर्ला.
१९५४ - िीर्ेटर जोिेफ मैकाथीर्े कम्युनर्स्ट अिल्याचा आरोपाखार्ली अमेररकी र्ागररक म्हिूर् तपाि करूर् 
िािाजनर्क िुर्ाििी केर्ली.
१९६१ - डडस्र्ेचा चचत्रपट “१०१ दर्लमशंि" एक प्रमुख हहट चचत्रपट झार्ला.
१९६३ - माहटार् र्लूथर ककंग जूनर्यरर्े माचामध्ये िसॅशगंटर् फॉर जॉब्ि एंड फ्रीडम िर आपरे्ल प्रसिद्ध "आई हैि 
ए ड्रीम" भार्ि हदर्ल.ं
१९७४ - ररचडा नर्क्िर्र्े अमेररकेच े राष्ट्रपती पदाचा राजीर्ामा हदर्ला.


